
 

 

PRAKSISBESKRIVELSE  

Lægerne Lauritsen og Rask, Bredgade 33, 7400 HERNING. 97222255. 

 

Praksis er et 2-læge kompagniskab i samarbejde med et andet 2-læge 
kompagniskab. Lokaler, personale, indkøb er fælles men vi har hver vores 
patienter og økonomien er adskilt.  

 

HVOR ; Praksis ligger på 1. sal på gågaden i Herning i lejede lokaler. 
Herning har små 50.000 indbyggere og byens seneste stolthed er Boxen.  
Hedeområdet var fra gammel tid kendt for dets uldproduktion. Indtil for få år 
siden har der været meget tekstilproduktion i området. Byen har 
Ingeniørhøjskole, Århus Universitet og TEKO  

 

HISTORIE 

På adressen har i mange år været Lægerne Cityhuset, som bestod af 
Carsten Damgaard og Jørn Johannesen, nu Ryan Kongsholm og Janne 
Hoffman. Jørn Johannessen forlod først sit skrivebord da han var over 70 år 
og han kører fortsat lægevagter.Da Cityhuset fik tilbudt mere plads og der 
samtidig var pladsmangel i lægehuset, Nørregade 10, flyttede læge Ingelise 
Lauritsen derfra ind i samme lokaler i 2003. Der er således nu 450m2 med 
mange rum. I 2009 ophørte Damgaard som praktiserende læge og i 2013 
solgte Jørn Johannesen til Janne og Ryan. Ingelise Lauritsen fik i 2009 et 
ekstra ydernummer, som fra 2011 er besat af læge Anne Marie Rask, der 
havde været vikar 1 år forud. Ingelise Lauritsen har passeret de 60 og vil 
gerne snart trappe sit arbejdsliv ned. 

Praksis har været uddannelsespraksis siden 2003. 

 

PERSONALE: 

Består p.t. af 3 sygeplejersker, Conny Lauridsen, Lone Sandgaard og Jytte 
Klyve, som hver har godt 30 timer. De har egen kalender og laver f.eks. 3-
måneders-kontroller på patienter med kroniske lidelser som diabetes, 
hypertension og KOL. Tager blodprøver, vaccinerer børn og voksne, LFU, 
Ekg ect.   

3 sekretærer, Berit Ostersen, Lisbeth Mikkelsen og Helle Ekstrøm. De passer 
naturligvis tlf. og skranke. Laver små undersøgelser som CRP, Hb, BS, 
urinundersøgelser og svælgpodning. De tager imod ptt. med skader og 
passer køkken.  

Desuden har vi en ekstern regnskabsfører, og naturligvis 
rengøringspersonale.  



 

 

PRAKSIS STØRRELSE  

Janne Hoffmann og Ryan Kongsholm har ca 3200 patienter inkl. børn, 
fordeling med en lille overvægt af ældre. Ingelise Lauritsen og Anne Marie 
Rask har ca 3200 patienter inkl. børn med relativ få gamle.  

 

 

ARBEJDSPLAN:  

Ma-ti-on fra 8-16.  To fra 8-17 og fr 8-13.  På skift passer vi 4 faste læger 
klinikken fredag eftermiddag. Ingelise har fri hver tirsdag, AnneMarie Rask har 
fri om onsdagen 

8.00-9.00   tlf.tid   

9.00–9.30   kaffepause (inkl. buffertid)  

9.30-11.15   tider á 15 min.  

11.00-12.15  akutte tider på 5 min. hver.  

12.15-13.00  middagspause (inkl. buffertid), evt. besøg.  

13.00-15.30   tider på 15 min. 

15.30-16    skrivearbejde, journal, attester, evt. besøg. 

 

Vi har patienter en time længere end de andre dage, så det er vores såkaldte 
lange dag.  

 

SUPERVISION og UDDANNELSE:  

Når en ny uddannelseslæge tiltræder, vil de første 2 uger gå med at finde sig 
til rette, se hvordan praksis fungerer, følge lægerne eller personalet, indrette 
sit kontor og sætte sig ind i journalsystemet, samtidigt med enkelte 
patientkonsultationer   

Det er individuelt, hvor meget uddannelseslægen ønsker at følge lægerne i 
deres konsultation, men det er vores erfaring, at de fleste ret hurtigt ønsker at 
starte op med få patienter. Gradvis og i aftale med uddannelseslægen sættes 
flere og flere patienter på dagsplanen.  

Målet er at forsøge at ende med at arbejde som tutorlægerne, idet det giver 
en realistisk oplevelse af at arbejde i praksis. Det er dog ikke et must, ligesom 
der jo hele tiden vil blive givet den fornødne hjælp.  

 Det er tilladt at forstyrre lægerne i deres konsultationer for at få hjælp til en  
patient, så det kan gøres uden ventetid. Man kan også aftale med patienten 
at ringe tilbage på mail eller telefon, når sagen er konfereret. Desuden kan 



 

 

man snakke om patienter og emner i kaffe- og middagspause. Her kan vi dog  
være en højrøstet useriøs stemning.. 

Der bliver afsat tid til supervision 4 gange om ugen á ½ time. Idet der i løbet 
af dagen er mulighed for at forstyrre lægerne, har det vist sig at være en god 
måde.  

Det er vores erfaring at uddannelseslægerne har en god teoretisk viden, men 
for de fleste patienters vedkommende er deres klager svære at slå op i en 
bog. Mange af problemerne er jo ikke en sygdom, men gener og enkelt-
symptomer. Symptomerne, patientpopulationen, og arbejdsformen er ganske 
anderledes end på sygehuset. Man har en mere kontinuerlig kontakt 
patienten og det fører ikke altid frem til en bestemt sygdom. Man kommer i 
nogen grad til at være sundhedskonsulent, dvs sammen med pt. finde frem til 
den løsning, der er mest hensigtsmæssig for hende. Det er noget af det, som 
supervisionen og uddannelsen går ud på at formidle ud over det problem, der 
umiddelbart præsenteres.    

 

PERSONALEMØDE finder sted 1. torsdag hver måned.  

LÆGEMØDE er hver 2. torsdag. 

KVARTALSMØDER med de andre læger i kommunens lægelaug finder sted i 
kælderen, Nørregade 10.  

 

ØVRIGE OPLYSNINGER:  

Ferie aftales med tutorlæger, så det passer ind i praksis ferie, dette gælder 
især sommerferie, idet vi som regel lukker 2 uger. På andre ikke-helligdage 
har vi kun i sjældne tilfælde lukket.  

Deltagelse i vagter efter reglerne og ønsker herudover.  

 

 

 

             Lægerne Anne Marie Rask annemrask@gmail.com  

  Ingelise Lauritsen mehemi@dadlnet.dk 

            

 

  

 

 



 

 

 


