
PRAKSISBESKRIVELSE: 
 
Lægerne i Lind 
Vejlevej 1, Lind,  
7400 Herning 
 
Vi er 4 faste læger, 3 sygeplejerske, 2 sekretærer og en ”alt-mulig-hjælp”. 
Læger: 
Erik Tilly, født 1980, praktiserende læge siden 2016 
Mark Kristensen, født 1980, praktiserende læge siden 2014 
Mads Abildtrup, født 1977, praktiserende læger siden 2014 
Ida Veng-Christensen, født 1966, praktiserende læge siden 2004 
Sygeplejersker: 
Sonja Nøddebo, født 1955, ansat siden 2001 
Lillian Rørby , født 1977, ansat siden 2008 
Miriam Pedersen, født 1979 , ansat siden 2016 
Sekretærer: 
Dina Lægaard, født 1973, ansat siden 1999 
Rikke Fyhring, født 1974, ansat siden 2017 
”Alt-mulig-kvinde”: 
Pia Rasmussen , født 1971, ansat siden 2014 
Bogholder: 
Ole Roland, født 1950, ansat siden 2010 
 
Historie: 
Det hele startede i 1972, hvor Jeppe Østergaard og John Pagh efter en jævnt kedelig 
konference på medicinsk afdeling blev enige om at starte en lægepraksis. 
Det foregik i Nørregade 10, men allerede i 1974 flyttede de til nye og moderne lokaler i 
Nørregade 18. Praksis voksede og allerede i 1977 tilkom endnu en kollega‐ Hasse Lenler‐ 
Eriksen. Yderligere vokseværk medførte at også Ole Hansen blev optaget i kompagniskabet i 
1981. I sommeren 1985 dør John Pagh af en blodprop i hjertet 44 år gammel. 
Fra 1/3 1985 er Peter Aarslev blevet ansat som uddannelsesamanuensis i praksis. 
og i forbindelse med Paghs død aftales det at han fra 1/9 1985 fortsætter som vikar. 
1/9 1986 optages Peter Aarslev som kompagnon. 1992 køber lægepraksis ejendommen 
Bredgade 4 med henblik på at flytte praksis dertil. Det sker i januar 1994 da en større 
ombygning af Bredgade 4 er færdig. I forbindelse med flytningen ændrer lægepraksis navn fra 
lægerne Nørregade 18 til lægerne i Rådhusgården. 1994 optages Kirsten Tophøj som 
kompagnon. I 2001 er det Mette Rohdes tur til at komme ind i kompagniskabet og i 2004 
ankommer Ida Veng‐Christensen‐ først som vikar og senere som kompagnon efter at have 
overtaget Jeppe Østergaards andel. Efterfølgende følger Kim Gadegaard efter Ole Hansen og 
Hasse Lenler‐Eriksens andel overtages af Charlotte Holm. 
I 2014 deles praksis så Peter Aarslev, Mette Rohde og Ida Veng‐Christensen fortsætter 
sammen. I forbindelse med dette afløser Mark Kristensen Mette Rohde, der dog fortsætter 
som vikar frem til 31.12.14. Samtidig med delingen overtages Peter Søgaards praksis. 
15.6.14 ansættes Mads Abildtrup og indtræder i biksen 1.1.15. 
1.7.14 flytter vi til nye lokaler og ændrer navn til: Lægerne i Lind. 



31.12.16 går Peter Aarslev på pension og Erik Tilly kommer i stedet. 
 
 
 
Praktisk: 
Vi er bosiddende Vejlevej 1, Lind, Herning. Der er rigeligt med parkering og bus til døren. 
Huset er nyt og indrettet med sekretariat, laboratorium, skadestue, skyllerum, kaffestue og egne 
konsultationsrum til alle sygeplejersker, uddannelseslæge og læger. 
Vi har to sammenhængende venteværelser og et børneventeværelse. 
I laboratoriet tages blodprøver (INR, CRP, hæmatologi , blodsukker laves i eget regi) og EKG. 
Der laves LFU i samtlige sygeplejeskerum.  
Skadestuen er indrettet til små- kirurgi, skader og akut dårlige. Hjertestarter findes i skadestuen. 
Mikroskop findes i skyllerum. 
Der er ca. 6500 patienter tilmeldt praksis. 
 
Arbejdsdagen: 
Læger:  
8-9.30: Planlagte patienter 
9.30-10: Kaffe 
10-10.30 Subakutte patienter  (tider den enkelte læge råder over) 
10-12: Planlagte patienter 
12-13: Tilbageringning, mails, besøg mm 
13-13.30: Frokost 
13.30-15: Planlagte konsultationer 
15-16: Dagen afsluttes med foreliggende arbejde 
Der er hver dag en akut-læge, som ser akutte patienter fra 10-12 og igen fra 14-15 og bliver i huset 
til kl. 16. Mandag er akutvagten ekstra bemandet . 
Vi har 15- minutters tider- enkelte konsultationer længere. Liste forefindes i sekretariatet. 
 
Lægerne har ikke telefontid. Det har sygeplejerskerne og de visiterer opkaldene, således at læger 
ringer tilbage til relevante. 
Sygeplejersker: 
8-9: 1-2 sygeplejersker har telefontid 
9.45-10: Kaffe 
13-13.30: Frokost 
I de øvrige perioder har sygeplejerskerne selvstændige konsultationer (blodprøver, LFU, EKG, 
børneundersøgelser (2 og 3 år), kronikerkontroller, vaccinationer, sårkontroller og meget, meget 
mere) 
Mellem kl. 9.45 og 10.00 er der formiddagskaffe og frokost fra 13-13.30. Det gælder for alle og det 
prioriteres!! 
Vi har personalemøde 1. onsdag i måneden fra 15-16. Der laves dagsorden og referat. 
En gang om året bestræber vi os på repetition af genoplivningsprocedurer. 
 
Uddannelseslæger: 



Vi er meget glade for uddannelseslæger. Det giver ny inspiration til os alle, ligesom vi håber, at vi 
kan inspirere.  
Vi kan tilbyde en spændende hverdag med udfordringer efter lyst og kvalifikationer og krav fra 
uddannelsesplaner i forhold til uddannelsesniveau.   
Hver enkelt uddannelseslæge har en tilkendt tutor-læge, som primært står for den daglige 
fastlagte supervision, men alle læger er med om uddannelseslægen og ad hoc supervision er altid 
mulig. 
Der er selvfølgelig et introduktionsforløb, som tilsendes inden start, ligesom vi gerne mødes før 
start.  
Der er ugentligt undervisning i praksis.  
 
Se endvidere vores hjemmeside: www.44451545.dk 
 
Velkommen til vores hus.  
 
Opdateret september 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 


