
Praksisbeskrivelse/Uddannelsesprogram vedr.   Uddannelsesstilling (H/I) 
 
1. Historie: 
 
Praksis er beliggende i Hornsyld by, og er en  kombineret land- og bypraksis. 
I Hornsyld har der indtil april 2006 været 4 læger. 
Oprindelig en kompagniskabspraksis bestående af  4 læger, i 1986 blev praksis  
delt i 2  2 mandspraksis  under samme tag med samarbejdsaftale vedr. leje af  
Lægehuset beliggende Apotekerbakken 4. 
Carsten Pedersen kom til i 1987 og dannede kompagniskab med Anders Vognsen i 1988  . 
 
Lejekontrakten for Lægehuset blev opsagt efter 20 års binding   i  2006. 
Læge Jørgen Schou valgte at  gå på pension og Jørgen Range fortsatte som sololæge i egne lokaler i Hornsyld. 
 
Vi  købte os ind i en fløj af et nedlagt plejehjem (” Møllevang”) og investerede et større beløb i renovering. Vi har nu 
rigtig gode rammer med dejlige lyse og rummelige forhold ( 500 kvm).  Vi har 4 fuldt monterede 
lægekonsultationer, et stort laboratorium , en sygeplejerske konsultation,en skadestue, en åben reception og stort 
konferencelokale med køkkenfaciliteter. 
 
Vi fik  tildelt  ledigt  ydernummer og  pr. 1.1.2008  er Tina Basse indtrådt som kompagnon, så vi nu er fast 3 læger.  
Vi har i mere end 15 år været tutorlæger for uddannelsen til almen praksis. 
Vi har også  aftale med Århus universitet om at have studenter i praksis. 
 
2. Læger og personale. 
 
Læge Carsten Pedersen er  63 år, har været  i praksis siden 1987.  
Læge Anders Vognsen er  61 år,  i praksis siden 1988.  
Læge Tina Basse  50 år, startede  i praksis september 2007 og fra 1.1.2008 indtrådt som kompagnon. 
Vi har alle funktion som tutorlæger. Tina Basse  deltog i  tutorlægekursus 2009 og efterfølgende overtaget en stor 
del af ansvaret for uddannelseslægernes supervision.  
  
Praksispersonale. 
 
2 sekretærer (  Britta og Marianne) med hhv  30 og 32 timer /uge.  
Vi har ”velkomstcomputer”, så de fleste patienter klarer registrering  af ankomst selv. 
 Sekretærerne tager sig af telefon og kundebetjening, men skriver gerne journalnotater eller attester efter diktat. De  
varetager også ved behov enkelte  kliniske procedurer   som halspodning, håndtering af urin, og EKG. 
 
Bioanalytiker ( Helle) 30 timer/uge. Står for laboratoriet, egne analyser Hb, BS, CRP, EKG, Spirometri, 
StrepA,, urin stix/mikr/dyrkning. Tidligere centrifugerede vi selv blodprøver  og indsendte dem til Vejle sygehus, men 
der er i år indført afhentningsordning, så centrifugering ikke længere er nødvendigt, nu placeres blodprøver i 
varmeskab og afhentes 2 gange daglig til sygehuslaboratoriet i Horsens. Det betyder at vi kan have svar på de fleste 
blodprøver samme dag. 
Bioanalytiker varetager  AK behandling (Marevan), også en del sårskiftninger og enkelte vaccinationer. 
Der er  tidsbestilling i laboratoriet men også plads for akutte indimellem. 
Bioanalytiker står for indkøb af varer og laboratorieartikler i samarbejde med sygeplejerske. 
 
Sygeplejerske ( Margit) 20 timer/uge.  Selvstændige konsultationer efter tidsbestilling.  
Rådgivning og kontrol ved livsstilssygdomme, vaccinationer, øreskyl, vortebehandling, sårbehandling, blodtryk inkl. 
opstart døgn- eller hjemmeBTregistrering, perifer trykmåling,  m.m., også laboratoriefunktioner ved behov. 
 
Vi har et dygtigt og humoristisk personale og vi har et godt arbejdsmiljø i hverdagen. 
 
 



3. Patientgrundlag:  
 
Før flytning til Egevej havde  vi med  2 læger    3800-3900 ptt. . 
De sidste år har vi oplevet patienttilgang bl.a. pga lukning af anden praksis, det seneste officielle tal er 
over 4500. Børn udgør ca. 25%. 
 
4. Dagsplan: 
 
Praksis åbningstid er daglig kl 8-16, tirsdage konsultationer efter aftale til kl 17.30. 
Arbejdstid for I-læge: dgl. kl 8-15, tirsdage til kl 17.30, fredag 8-14. Arbejdstiden kan dog justeres ved specielle 
ønsker. 
 
Kl 8-9 Telefontid. Tidligere sad vi  fælles i vores konferencerum og passede telefoner med mulighed for interkollegial 
kontakt/vejledning. Fra 1.10.2008 har vi for at udnytte tiden bedre haft konsultationer fra kl.8-8.30, vi har så 
overladt telefonerne til 2 sekretærer. Kl.8.30-9.00 ringer vi til de ptt. der vil tale med en læge, ud fra en ringeliste i 
tidsbestillingskalenderen- det kan være til ptt. der lige har ringet i telefontiden, men der kan også stå ptt. som har 
ringet til sekretæren dagen før. Typisk er der 20-30 ptt. at ringe til, som fordeler sig på de enkelte læger. 
Kl. 9-9.45( i travle perioder til 10.00)  Akutte patienter efter aftale.  Det kan svinge ml. 10 og 20 ptt. 
10 - 11.45 : Konsultationer a 15 minutter efter tidsbestilling . Uddannelseslæge dog kun indtil 11.30. 
11.30-12. 00  Gennemgang af uddannelseslægens konsultationer  med tutorlæge. 
12-12.30 Fælles frokost læger/personale. 
12.45-15.15 Konsultationer a 15 min. efter tidsbestilling (udd.læge dog kun til 14.30) 
Den af lægerne, der kører sygebesøg, har 10 min.tider om eftermiddagen beregnet til subakutte/akutte ptt. 
 
Tirsdag aftenkonsultation kl 15.45-17.30, konsultationer a 15 min. efter tidsaftale. 
 
Ved mere tidskrævende konsultationer/ børneundersøgelser kan afsættes mere konsultationstid f.eks 30 min. 
 
Journalføring: Notat indskrives straks af læge, længere notater eller attester kan dog dikteres og skrives af 
sekretær.  
 
Vagter : Vi har relativt få lægevagter, men kan tilbyde obligatoriske følvagter..  
 
 
5. Daglig supervision/rådgivning. 
 
Alle 3 læger i klinikken står til rådighed med råd /supervison/vejledning, Tina Basse har i en periode varetaget det 
overordnede uddannelsesforløb, men alle 3 læger er meget engagerede i tutorlægefunktionen. 
Ved problemer i konsultationen kan uddannelseslæge kontakte en af os over telefon, og vi er behjælpelige med råd 
og vejledning eller kommer og kigger med i konsultation uden forsinkende ventetid. 
 
Daglig gennemgang af dagens patienter i tidsrummet 11.30-12. 
Mulighed for at bruge internet i konsultation, også vejledninger i eget praksissystem vedr. 
en lang række emner. 
Vi vil  i det daglige give mulighed for at udd.læge kan se med ved mere instruktive tilfælde (bevægeapparatlidelser, 
hududslæt m.m.), introducere mikroskopet i dagnostik ved wetsmear, hudmikroskopi(svamp)m.m. , supervisere ved 
mindre kirurgiske indgreb, injektioner i led o.l. 
Hver anden Tirsdag frokostmøder med faglige emner kl 12- 13. Dog hver 4. tirsdag  personalemøde  12-13. Øvrige 
tirsdage har tutor undervisning med uddannelseslæge. 
Vi vil ved tirsdagsundervisning skiftes til at stå for det faglige indhold og vil også inddrage uddannelseslæge som 
underviser . Vi har hidtil brugt en del tid på vejledninger vedr. livsstilssygdomme, og fulgt op med evalueringer, men 
alle emner af interesse  tages op , også referater fra kurser, gennemgang af artikler i tidsskrifter m. 
Vi har tidligere haft  besøg af lægemiddelrepræsentant en gang om ugen, men da det faglige udbytte ofte var 
beskedent, har vi valgt at reducere antallet af besøg til en mandag om måneden , tilrettelagt som et frokostmøde 



12-12.30 og selekterer besøgene ud fra den faglige relevans i de emner  firmaerne kan tilbyde.   
Iøvrigt tilbud om at deltage med tutorlæger i aftenmøder arrangeret af medicinalindustri eller lokale sygehus. 
Møder i lokale lægelaug for Hedensted kommune ca 4 x/år, tilrettelæggelsen af møder går på tur mellem de 
enkelte lægehuse. 
 
Samtale og introduktion ved tutorlæge 1.dag.  
Iøvrigt løbende evaluering og gennemgang af kompetencer, mere konkret midtvejs- og slutevaluering. 
 
 
6. EDB system:   
 
PC Praxis.  Dette system har vi haft siden 1990. Det er et meget funktionelt og driftssikkert system, men står foran 
en opdatering med indførelsen af datafangst  og  det fælles medicinkort. Det forventer vi at gennemføre i  
januar 2013.  Vi har på alle pladser nye opdaterede PC-er med hurtig internetadgang. 
Vi har siden 2005 haft en hjemmeside med mulighed for E mail, receptfornyelse 
og tidsbestilling.   www.hornsylddoc.dk 
 

 
 
 

7.  Ledelse/arbejdstilrettelæggelse. 
 
Ledelsesopgaver  er  uddelegeret til de enkelte læger, inspireret af artikel i M.f.l. vedr. manager i praksis 
Vi har også haft udbytte af besøg af Praksisenheden i Horsens for bedre planlægning af daglige arbejdsgange. 
Vi  har deltaget i ”Kronikerkompasset”, så kontrol af de kroniske sygdomme (diabetes, KOL, hjertekarsygdomme) er 
sat i system med interne vejledninger og informationsbrochurer. Vi har nedbragt  forbrug  af benzodiazepiner meget 
væsentligt. 
Sygeplejerske har selvstændige konsultationer og varetager en del af kronikerkontrollen. 
 . 
 
Med venlig hilsen 
Lægerne Egevej 
Egevej 7A, 
8783 Hornsyld. 
 


