
   

Lægerne Rådhusgården  
Bredgade 4, 1.sal 
7400 Herning 

 
 
Praksis er pt. en 4 ydernumre praksis, hvoraf de 3 er besat.  
Praksis har adresse i Bredgade 4, 1. sal med indgang fra Rådhusgårdens parkeringsplads. 
 
Medarbejdere: 
 
Praksis har på nuværende tidspunkt tilmeldt godt 6000 patienter. 
Det er primært en by praksis, men der er tilknyttet patienter fra omegnsområdet. 
 
Læge Charlotte Holm født 1973 - kandidat fra Odense Universitet 2001 
Bosat i Gjellerup, 7400 Herning. 
 
Læge Kim Pape Gadegaard født 1967- kandidat fra Århus Universitet 1999 
Bosat i Herning by. 
 
Læge Kirsten Tophøj født 1957 – kandidat fra Århus Universitet 1983 
Bosat i Herning by. 
 
Lægesekretær Grethe Tronhjem født 1960 - ansat i 1979 som lægesekretærelev og derefter 
fastansat. 
 
Lægesekretær Susanne Lillelund Jensen født 1976 - ansat i 2002 som lægesekretærelev og derefter  
fastansat. 
 
Sygeplejerske Helle Borg født 1972 - ansat i 2011. 
 
Sygeplejerske Dorte Skov født 1962- ansat i 2012. 
 
Bioanalytiker Charlotte Skov født 1966 - ansat i 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Arbejdsdagen for lægerne: 
 
08.00-09.00  
Konsultation efter tidsbestilling 
 
09.00-09.30  
Akutte patienter 
 
09.30-09.45   
Der besvares telefoner og mails 
 
09.45-10.00   
Kaffe 
 
10.00-12.00   
Konsultation efter tidsbestilling 
 
12.00-12.45   
Akutte patienter 
 
12.45-13.00   
Der besvares telefoner og mails 
 
13.00-13.30   
Frokost 
 
13.30-15.00   
Konsultation efter tidsbestilling 
 
15.00-16.00   
Akutte patienter, besøg og oprydning m.v. 
 
Torsdag er dagen lidt anderledes struktureret, da praksis har åben til kl. 17.00. 
Fra kl. 11.00-14.00 er der ikke sat patienter til, der afvikles møder, besøg m.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Arbejdstid: 
 
Uddannelseslæger har 37 timers arbejdsuge. 
Åbningstiden i praksis er lidt længere, det aftales derfor individuelt, hvorledes timerne skal fordeles. 
Uddannelseslægen forventes, at deltage i lægernes sædvanlige arbejde på det niveau som magtes. 
 
Først og fremmest med patientkonsultationer, men også emailkonsultationer, 
telefonkonsultationer, elektronisk arbejde med tømning af diverse postkasser: 
 

 Sende recepter 
 Læse og svare korrespondancebreve 
 Læse og svare e-mails 
 Læse udskrivningskort m.v. 

 
Ferier, fridage og omsorgsdage aftales med tutorlægen, der forventes en vis hensynstagen til 
praksisdriften i øvrigt. 
Vi holder lukket 1 uge hver sommer (29,30 eller 31). 
Fredag efter Kristi himmelfartsdag holdes åben hver 3. år (næste gang 2016). 
Der er et samarbejde med Lægerne i Lind og Lægerne på Torvet om dette. 
Ved sygdom kontaktes tutorlæge eller praksis snarest. 
 
Supervision: 
I starten af et uddannelsesophold hos os, er der planlagt supervisionstidspunkter, men det aftales 
individuelt hvor stort behovet herfor er, om der er ønske om at følge lægernes konsultationer eller 
sygeplejerskes/bioanalytikers arbejde. 
Evt. aftaler med praktiserende speciallæger om at følge disse halve eller hele dage sørger 
uddannelseslægen selv for. 
 
EDB: 
Programmet XMO Windows. 
 
 
Værdier: 

 Vi behandler alle patienter lige, som møder os med samarbejdsvilje 
 Vi taler pænt til alle også hinanden 
 Vi respekterer forskelligheder fagligt og personligt 
 Vi skal forsøge at holde os opdaterede, vi deler viden og vi påskønner at man skaffer sig 

denne 
 Vi respekterer praksis struktur og funktion ved at møde til tiden, arbejde flittigt og hjælpe 

hinanden 
 


