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PRÆSENTATION AF PRAKSIS                                                                                

 
Lægeklinikken Juliussensvej blev etableret i 1992, idet læge Jannik Gertz og læge Gunner Nielsen 
(kandidat 1975) etablerede en samarbejdspraksis på adressen J. Chr. Juliussensvej 5, 8700 Horsens. 
Begge læger havde på dette tidspunkt drevet solopraksis fra andre adresser i ca. 10 år. 
Jannik Gertz havde i 1999 dannet delekompagniskab med læge Lone Nielsen (kandidat 1988), men 
i forbindelse med hans dødsfald i 2000, og sammenfaldene med muligheden for optagelse af en 
tredje læge - Simon Mariussen (kandidat 1989) i samarbejdet, blev det nuværende 3 mands 
kompagniskab dannet i 2001. I sommeren 2006 blev læge Mette Pavlik (kandidat 1995) optaget 
som delekompagnon således at 4 læger nu arbejder under 3 ydernumre. Gunner Nielsen solgte sin 
andel af lægepraksis til læge Charlotte Hartman Jensen (kandidat 1995) oktober 2008. 
 
Lægeklinikken har til huse i lejede lokaler. Lejemålet blev udvidet i 2002 og samtidig nyindrettet. 
 
Der er ansat 3 sygeplejersker på deltid Annette, Inge og Tina.  
Der er ansat 2 sekretærer Susanne og Catja alle på deltid. Sekretærerne har forskellige 
ansvarsområder.  
Der er ansat 2 rengøringsassistenter (Lone og Niels), som møder uden for åbningstiden. 
 
 
 
Lone Nielsen har været medlem af bestyrelsen for bylægeforeningen for Horsens og er nu aktivt 
medlem af apotekerudvalget i byen samt praksis konsulent for de kirurgiske afdelinger på Horsens 
sgh. 
 
Klinikken er åben fra 8 til 16 (om onsdagen kl. 17) for henvendelser – telefonisk og personligt. 
Konsultationer og besøg, skal aftales på forhånd. Lægerne er ved telefonen kl. 8-9, og herefter 
passes telefonen af personalet.  
Frokostpause mellem kl. 12,30 og 13 hvor akut telefonen er sat til. 
Mellem kl. 15 og 16 er akuttelefon atter slået til. I denne time rydder personalet op efter dagens 
opgaver. 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER 

 
Papirjournalerne er arkiveret kronologisk og børnene har for det meste sin egen journal, dog kan 
enkelte stadig ligge i moderens omslag. Der er et kartotek med journaler på afdøde og der er et 
kartotek med uafhentede journaler på fraflyttede patienter. Endvidere to kartoteker med antikke 
journaler. 
 
Lægeklinikken Juliussensvej anvender EDB programmet PC-Praxis og er fuldt udbygget i alle 
funktioner, inkl. edi transmission til og fra apotekere, sygehuse, andre lægepraksis og 
sygesikringen. Der er bredbåndstilslutning. Der foreligger en ’lyn’manual, en lang og omstændelig 
hovedmanual samt en skærmhjælpefunktion. Der er mulighed for at indscanne dokumenter i 
journalen. 
 
Telefonsystemet er bygget op omkring 8 ISDN linier med deraf afledte 8 lokalnumre. Et af 
apparaterne ( nr. 100) i sekretariatet er ’central’ hvorfra diverse dag, nat mv. indstillinger styres. 



Indkommende opkald går til et af de tre apparater i sekretariatet som kan gøres passive eller aktive 
efter behov.  
De enkelte apparater rundt om i klinikken har hver sit lokalnummer. Sekretærerne har 3 numre:  
100+101+102, CJ har nr. 103, Reservelægen har nr. 104, SM har nr. 105 og LN har nr. 106 og MP 
har nr. 107. 
Der kan ringes internt på lokalnumrene. Man skal trykke 0 for at komme ’ ud i byen’. 
Faxtransmission finder sted over separat linie (75618342) uden om omstillingen. Der kan 
transmitteres edi meddelelser fra alle computere ligesom der er internetadgang fra alle computere, 
også denne trafik går uden om telefonsystemet. 
Omstillingsanlægget rummer mulighed for at indtale besked til den der ringer op, men der er ikke 
mulighed for at lægge besked til klinikken. 
 
Der er omklædningsrum og toilet inkl. bademulighed for personalet. 
 
Der er frokostrum med køleskab mm. Der er te og kaffe, mellemmadder og frugt til fri disposition. 
 
Den uddannelsessøgende får stillet fuldt udstyret eget kliniklokale til rådighed. 
 
 

ARBEJDSOPGAVER OG FORDELING AF DISSE 

 
Lægerne er alle speciallæger i almen medicin. De har forskellig erfaring, forudsætning og 
interesser, som afspejles i arbejdsmåden og prioritering af opgaver og deres løsning. De bestræber 
sig på solidarisk og loyalt at bakke hinanden og klinikken som helhed op ved arbejdets fordeling og 
udførelse. 
 
Klinikkens 4 læger har sideordnede ansvar og rettigheder, men der er specielle opgavevaretagelse.  
SM: EDB og telefoni samt formand for lejerforeningen. 
LN: regnskab. 
LN: personale  
MP: løn. 
Sekretærerne skal kunne supplere hinanden i de mest almindelige opgaver.  
For tiden udfører Catja en del regnskabsarbejde.  
 
Personalet varetager receptionsfunktion, telefonpasning, skriver efter diktafon, holder orden og rent 
i dagligdagen, sørger for at køleskab og kaffedåsen er fyldt, arkiverer, fylder op, køber ind, sorterer 
og pakker post, støtter og nurser lægerne, tager imod skæld ud fra utilfredse patienter, osv. 
Sekretærerne foretager urinundersøgelser m h p graviditet og betændelse, tager EKG. 
 
Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer: DM, hjerte, lunger, diæt, rygeafvænning, sårpleje 
mm. Desuden laboratorieopgaver: blodprøver, EKG, spirometri, urin mm. 
 
Patienterne har for de flestes vedkommende et tættere tilhørsforhold til en af lægerne end til de 
andre og dette tilhørsforhold ønsker vi at bevare. Det udmøntes i dagligdagen i en uddelegering af 
opgaverne til lægerne afhængig af dette tilhørsforhold.  
Dog vil der let kunne skulle visiteres til en anden læge end den med 1. prioritet, afhængig af 
dagsprogrammet og hvor mange ” frie” tider, der er.  



Der vil ske en vis sammenblanding i bestræbelserne på at gøre arbejdet smidigt og servicen til 
patienterne god. 
Det er samtidigt vigtigt for os at uddannelseslægen får et bredt kendskab til forskellige 
patientkategorier, sygdoms- og aldersmæssigt mm og derfor vil der blive uddelegeret 
opgaver, patient besøg mm. 
 
FORHOLD FOR UDDANNELSESFORLØBET 

 
En af klinikkens læger er din tutor og ansvarlig for uddannelsesforløbet. Dette indebærer at 
administrative og principielle spørgsmål skal drøftes med ham, herunder arbejdsopgaver, 
arbejdstider, ferie og fritidsaftaler, lønspørgsmål, målopfyldelse og logbogen. De andre læger, 
sygeplejerskerne og sekretærerne, giver også undervisning og vejledning. 
 
Der tilstræbes en ugentlig briefing og en månedlig evaluering af forløbet, med vurdering af det 
hidtidige resultat og planlægning af næste periode. Der afholdes to hovedevalueringer efter 
henholdsvis 3 og 5 mdr. m h p drøftelse af fremtiden. 
 
Den uddannelsessøgende har 37 timers arbejdsuge som fordeles inden for klinikkens åbningstid 
efter aftale. Tilstedeværelse ud over dette tidsrum er frivillig. Lægen får sin egen aftalekalender, 
som vedkommende er ansvarlig for at administrere. 
 
Vagtarbejdet er en del af opgaverne i almen praksis og således også en del af 
undervisningsgrundlaget. Turnuslæger forventes at følge med på både konsultationsvagter og 
besøgsvagter efter nærmere aftale. Uddannelseslæger i hovedstilling forventes at deltage i 
vagtarbejdet svarende til uddannelsesniveauet og som beskrevet i vagtplanen for Region Midt. Der 
vil altid være en kollega i bagvagt. Vagthonoraret tilfalder klinikken og reservelægen afspadserer 
tiden der er medgået. 
 
Forløbet følger det af Videreuddannelsesrådet for Region Midt vedtagne uddannelsesprogram og 
målbeskrivelse. 
 

ARBEJDSPLAN 
 
Uddannelsesforløbet starter med en uges introduktion i klinikkens hverdag, dens læger og 
personale. Herunder demonstreres telefon og edb betjening. Uddannelseslægen vil blive tilknyttet 
alle klinikkens læger og øvrige personale på skift for at følge dem i deres funktioner og lære dem at 
kende. 
 
I den følgende periode vil den uddannelsessøgende følge en kollega, forestå superviserede 
konsultationer og forestå selvstændige konsultationer. Udviklingen i dette, tidsmæssigt og 
opgavemæssigt, aftales løbende med tutor. 
 
Der er skemalagt supervision ved din tutor inden formiddagsprogrammet og inden 
eftermiddagsprogrammet går i gang. Her kan drøftes både patienter og opgaver som er sat til på 
aftalekalenderen ligesom spørgsmål og problemer fra foregående dag kan tages op.  
Tutor vil også supervisere arbejdet ved at læse journaltekster med efterfølgende evaluering. 
 



Forløbet og udviklingen evalueres ugentlig og månedlig som beskrevet, idet der overordnet stiles 
mod en dagligdag hvor lægen kan gennemføre et fuldt dagsprogram med skyldig hensyntagen til de 
begrænsninger i lægens medicinske ekspertkompetence, der udspringer af vedkommendes faglige 
anciennitet.  
Herunder skal den uddannelsessøgende læge demonstrere at han /hun mestrer metakompetencerne 
som beskrevet i målbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


