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Historie: 
 
Praksis kan spores tilbage til kredslæge Bondo, Nørregade 4. Senere flyttede praksis over på 
den anden side af gaden til Nørregade 3.  
I 1927 nævnes i Horsens Vejviser læge Rossing Bodenhoff og så vidt vides, drev han praksis 
frem til 1937, hvor læge Kay B. Ahrentecht overtog. 
Ca. 1947 blev praksis solgt til læge Hjorth, der på grund af sygdom ophørte i 1957, hvor læge 
Knud Andersen købte praksis. 
Praksis ekspanderede og i 1968 blev Erling Egelund Schmidt kompagnon, og så gik det stærkt. 
Leif Grove indtrådte i 1970, Mogens Tuborgh i 1976 og året efter Jørgen Axel Nielsen.  
Den 1. oktober 1991 ophørte Knud Andersen og 1 år senere blev Kirsten Hallager optaget som 
kompagnon. November 1997 afgik Leif Grove ved døden og den 1. januar 1998 blev Henrik 
Zanoni optaget som kompagnon. 
Den 1. oktober 1998 gik Erling Egelund Schmidt på pension, og Mette Korr blev optaget som 
kompagnon efter ansættelse som aflastningsamanuensis. 
Michael Jacobsen blev kompagnon pr. 1. april 2001, da praksis fik lov til at udvide med en 
ekstra læge. 
Den 1. december 2012 stoppede Jørgen Axel Nielsen og Maria Louise Krag blev optaget som 
kompagnon efter ansættelse som amanuensis i praksis. 
Der er oftest tilknyttet 1-2 uddannelseslæger lige fra KBU til fase 3 i hoveduddannelsen. 
 
Allerede i 1957 var praksis over gennemsnitsstørrelse med 1905 tilmeldte gruppe 1-sikrede 
patienter. 
I 1971 var praksis vokset til 4791 tilmeldte patienter og i 1975 blev det nuværende lægehus 
bygget. Medvirkende til den store tilgang var bl.a. et generationsskifte iblandt de praktiserende 
læger i byen, ligesom oprettelsen af de nye amtsgrænser fik betydning. 
På dette tidspunkt søgte praksis om lukning for tilgang af nye patienter, men fik afslag, hvorfor 
nye læger blev ansat.  
I 1983 lykkedes det at få lukket for tilgang, men praksis var da vokset til knap 10.000 gruppe 
1-sikrede patienter - svarende til ca. 14.000 personer. Mere end 25 % af borgerne i Horsens 
Kommune var tilmeldt Lægerne Gasvej 5. Det var da langt den største praksis i Vejle Amt og 
blandt de største i landet.  
Praksis har i dag 10.400 tilmeldte patienter. 
 
 
Organisation: 
 
Læger: 
Mogens Tuborgh (MT) 
Kirsten Hallager (KH) 
Henrik Zanoni (HZ) 
Mette Korr (MK) 
Michael Jacobsen (MJ) 
Maria Louise Krag (MLK) 
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Sekretærer: 
Gitte Krarup Østergaard (GKØ) 
Henriette Bjerg (HP) 
Inge Nygård Munk (IM) 
Bitten Moreno Sanchez (BS), sekretærelev. 
Dorthe Andersen (DA), sekretærelev. 
 
Bioanalytikere: 
Anette Frederiksen (AF) 
Rikke Aabo Bech (RAB) 
 
Sygeplejerske: 
Lene Henriksen (LH) 
Susanne Kappen (SK) 
 
Bogholderi: 
Marianne Hasle Jensen  
 
I parentes de enkeltes initialer i huset. 
   
Praksis er en såkaldt kompagniskabspraksis, dvs. at lægerne ejer og driver praksis i fællesskab. 
Dette medfører bl.a., at vore patienter ikke er tilmeldt én læge men alle 6. De kan altså frit selv 
vælge, hvilken læge, de ønsker at blive betjent af. Næsten alle patienter har valgt sig en fast 
læge i huset, og en fast vikar. Det har også vist sig, at ved "lægeskift" vælger man oftest en 
anden læge i kompagniskabet.  
 
 
Nogle ledelsesfunktioner, med tilhørende ansvarsområder, er fordelt mellem lægerne 
således (2013): 
 
Personalechef (MT) tager sig af områder som ferier, fridage, lønspørgsmål, vikarfunktion ved 
fravær for personalet.  
 
Sekretariatschef (MK) er ansvarlig for et velfungerende sekretariat. Hun ajourfører også 
honorarer og takster for offentlige og private attester. 
 
Aftalesystemet hører under KH, der også koordinerer og anmelder lægernes ferier, kurser, 
fridage m.v. 
 
Den ansvarlige for drift af laboratoriet og EDB er HZ. Den økonomiske styring af I/S passes 
ligeledes af ham.  
 
Husets drift indvendigt - inventar, varme, afløb, tryksager etc. hører under MJ.  
Ligeledes de ydre arealer og udvendig vedligeholdelse - maling, tag, parkeringsplads, kloaker, 
snerydning, græs og bede. 
 
MLK står for forhold vedr. sygeplejerskerne. 
 
Sygefravær, overtimer, indkøb etc. skal meldes til Marianne. 
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Sygeplejersker: 
De 2 sygeplejersker har selvstændige konsultationer, som indeholder kontrol af diabetes, 
hypertension, hypercholesterolæmi, vægt og KOL. 
Desuden foretager sygeplejerskerne diætvejledning, rygestopkurser, børne- og 
udlandsvaccinationer, vortebehandling, suturfjernelse, lungefunktionsundersøgelse, distal 
trykmåling, audiometri, spirometri, priktest, akutte infektioner, øreskylning, sårbehandling. 
Akupunktur (LH).  
 
 
Sekretariatet:  
De forskellige sekretariatsfunktioner er i rotationsordning, således at alle sekretærer påtager 
sig alle opgaver.  
 
 
Laboratoriet passes af 2 uddannede bioanalytikere. Der tages blodprøver fra kl. 08.15 - 15.00. 
Nogle analyser udføres i eget laboratorium: 

• Hæmoglobin 
• Sænkning 
• CRP 
• Leucocytter + differentialtælling 
• Blodglukose 
• EKG 
• Urin stiks + mikroskopi, HCG. 
• Urin D+R 

Resten forbehandles efter forskrifter før videresendelse til hospitalets laboratorium.  
Laboratoriet startede i 1972. Der er konstant ekstern kvalitets kontrol. 
 
Rengøring passes af 3 rengøringsassistenter tidligt om morgenen. Kontaktperson er Lone 
Lundvig. 
 
De ydre områder: Parkeringsplads, bede og fortove passes af et servicefirma, der også sørger 
for snerydning.  
 
Bogholderi passes af Marianne, for hvem alle regnskabsmæssige problemer forelægges (spec. 
sygesikringsregnskabet). Hun er også ansvarlig for f.eks. feriepenge og lønoverførsel. 
 
EDB:  
Praksis har siden 1993 haft EDB. Det startede med MIDOC systemet, som blev langsomt 
implementeret over et par år. Der kom gradvist ny funktioner til.  
November 1998 blev MIDOC systemet udskiftet med det mere tidssvarende Windows98-
baserede system MedWin. 
EDB systemet blev udskiftet i 2005 med Windows XP maskiner. 
Status i dag er, at klinikken er udstyret med MedWin. Vi sender alle recepter direkte til 
apotekerne – modtager næsten alle epikriser fra sygehuse og de fleste speciallæger. Næsten alle 
henvisninger til sygehuse og speciallæger sendes elektronisk.  
Der er ADSL forbindelse til Internettet. Hele regnskabet kører på EDB.  
 
 



 5 

Uddannelsesforløbet: 
 
Vi starter med en samtale om dine forventninger til de næste 6 mdr., hvad du forventer af os - 
og hvad vi forventer af dig.  
Hvilke særlige ønsker/behov har du? Vi kan så i fællesskab forsøge at planlægge 
undervisningen herefter. 
Omkring midtvejs i dit ophold hos os vil vi holde en evalueringssamtale. Formålet med denne 
er at klarlægge, hvorledes den sidste del af dit ophold hos os skal forløbe samt selvfølgelig en 
evaluering af den første del. 
Vi afholder ligeledes en afsluttende evalueringssamtale.  
 
Dagsplan: 
 
Daglig arbejdstid fra kl 08.00 til 16.00. Onsdag dog fra kl 08.00 til kl 17.15. 
Denne plan overskrider de 37 timers arbejdsuge. De overskydende timer kan f.eks. opspares til 
fridage efter aftale med praksis, eller arbejdsugen kan afkortes til 37 timer pr. uge. 
Før du kommer, har praksis udpeget en læge som tutorlæge, der dermed er ansvarlig for 
forløbet. Denne læge er altså din faste kontaktperson. 
 
 
De enkelte dage: 
 

Mandag til fredag minus onsdag 
08.00 – 09.00 Telefontid.  
09.10 – 10.30 Konsultation efter aftale, incl. akutte patienter, 
10.30 – 10.45 Kaffepause. 
10.45 – 12.30 Konsultation og/eller sygebesøg 
12.30 – 13.00 Frokost. Torsdag er fast konferencedag for lægerne. 
13.00 – 13.30  Administrativt arbejde. 
 13.30 – 15.00     Konsultation.  
15.00 – 16.00 Enkelte akutte konsultationer mest for sygdom opstået i løbet af dagen. 

     
 

Onsdag 
08.00 – 09.00 Telefontid.  
09.10 – 10.30 Konsultation efter aftale incl. akutte patienter. 
10.30 – 10.45 Kaffepause. 
10.45 – 12.00 Konsultation efter aftale incl. akutte patienter. 
12.00 – 14.00 Frokost. Besøg, evt. akutte patienter, administrativt arbejde. 
14.00 – 15.00 Konsultation. 

      15.00 – 16.00 Enkelte akutte aftaler. 
      16.00 – 17.00 Konsultation. 
              
 
Følgende er vort forslag - vi kan sagtens ændre planen, hvis du senere får lyst til det. 
 
1. uge: følger du med tutorlægen hele dagen. 
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2. uge: starter du selvstændigt med enkelte, "lette" konsultationer - typisk febrile børn, 
influenzaer etc.  
Der er dagligt afsat 24 min over middag til supervision. Denne funktion varetages på skift af 
husets faste læger. Herudover er der bedside undervisning, mesterlære, idet uddannelseslægen 
til enhver tid må henvende sig til tutor eller én af de andre læger i huset med konkrete 
spørgsmål og tilsyn af den aktuelle pt.  
Der er også mulighed for at få superviseret sine konsultationer af tutor.  
Vi har udstyr til optagelse af konsultationsprocesser, som efterfølgende kan blive gennemgået 
sammen med én af lægerne.     
 
3.- 4. uge: får du flere selvstændige konsultationer og begynder at få egne aftaler med 
patienter. 
 
2. måned: begynder du yderligere, at deltage i det almindelige praksisarbejde. Hvis du kører 
sygebesøg i egen bil, får du refusion herfor.  Har du ingen bil, er det muligt at køre sygebesøg i 
taxa. 
 
De sidste 3 måneder: vil du arbejde ret selvstændigt men selvfølgelig fortsat med supervision. 
Du kører sygebesøg i almindeligt omfang. Du kan selv aftale konsultationer - dette giver dig 
mulighed for ikke blot at se sporadiske sygdomstilfælde men også forløb. 
Hvis du har lyst, kan du følge med på 1-2 lægevagter. 
 
 
Du kan også få nogle timer eller en enkelt dag med en ekstern samarbejdspartner - f. ex. 
hjemmesygeplejerske, socialrådgiver på rådhuset, fysioterapeut, speciallæge, bedemand. 
 
 
Uddannelsens indhold: 
 
På forhånd kender vi jo ikke dine stærke eller svage sider. Vi ved jo heller ikke, hvad du helst 
vil trænes i. Du må selv aftale dette med tutorlægen. 
 
Eksempler: 

• gynækologisk undersøgelse 
• øre- næse- halsundersøgelse 
• columna-undersøgelse 
• diagnosticering af fysiurgiske lidelser 
• den terapeutiske samtale 
• interviewteknikker (ex. målrettet anamnese) 
• kommunikation - pædagogik 
• vortebehandling 
• chirurgia minor 
• kontrol af kroniske lidelser (ex. hypertension, diabetes, KOL) 
• hudlidelser 
• allergier 
• anoskopi 
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Socialmedicin/profylakse: 
 
Læs Sundhedsstyrelsens vejledninger om børneundersøgelser, vaccinationer og 
graviditetsundersøgelser. Se særtryk: Socialmedicinske Attester. Du har som sagt også 
mulighed for kontakt med socialrådgiver i den kommunale forvaltning, sygehuset, bedemand, 
embedslæge etc. 
Du kan selvstændigt i slutningen af perioden føre en pensions- eller revalideringssag (under 
supervision). 
 
 
Eksternt samarbejde: 
 

• Hjemmeplejen 
• Sundhedsplejen 
• Sygehus afdelinger 
• Sygehus ambulatorier 
• Speciallæger inkl. manuel medicin 
• Fysioterapeuter 
• Kiropraktorer 
• Psykologer 
• Politi 
• Presse 
• Falck 
• Apoteker 
• Sygesikring 
• Lægeforeningen 
• Embedslæge institutionen 
• Institut for almen medicin 
• Medicinalindustri 
• Leverandører 

 
 
Internt samarbejde: 
 

• Læger 
• Sekretærer 
• Laboranter 
• Sygeplejersker 
• Rengøringsassistenter 
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Apoteker (håndkøbsudsalg, plejehjem): 
 
Næsten al medicin overføres i dag til de enkelte apoteker (og dermed også til diverse 
håndkøbsudsalg og plejehjemmene) elektronisk via EDIFACT. 
 
 
Løveapoteket (LØ):     Tlf.: 75 62 80 11 
Nørretorv 2, 8700 Horsens    Læge tlf.: 75 62 86 60 
 
Håndkøbsudsalg (i parentes vore EDB-forkortelser): 
 Spedalsø Torv (SPE) 
 REMA1000, Sundtorvet (REM) 
 Hatting Brugs (HAT) 
 Egebjerg Brugs (EGE) 
 Endelave 
 
Svaneapoteket (SV):     Tlf.: 75 62 82 22 
Grønlandsvej 1, 8700 Horsens    Læge tlf.:75 62 84 70 
 
Håndkøbsudsalg:  
 Spar Stensballe (STE) 
 
Plejehjem: 
 Nørrevang (NØR) 
 Kildebakken (KIL) 
 
Søndergades Apotek (SØ):    Tlf.: 75 62 57 22 
Søndergade 12, 8700 Horsens    Læge tlf.: 75 62 33 22 
 
Håndkøbsudsalg: 
 Føtex, Bankagervej (FØT) 
 
Plejehjem : 
 Tamdrup Plejehjem 
 
Alle disse apoteker sender til Super Brugsen, Stensballe samt til alle plejehjem. 
 
Hovedgård Apotek (hører under Løveapoteket) Tlf. 75 66 10 23 
Bytorvet 1, Hovedgård     Læge tlf.: 75 66 19 55  
 
Håndkøbsudsalg: 
 Gedved Brugs (HOG) 
              Søvind, købmanden (HOS) 
              Tvingstrup, bageren (HOT) 
 
Plejehjem: 
 Skovly (Hovedgård) 
 Enghaven (psykiatrisk plejehjem), Søvind 
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Østbirk Apotek (ØS):      Tlf.: 75 78 10 14 
Storegade 28, 8752 Østbirk. 
 
Håndkøbsudsalg: 
 Lund (Købmand) 
 Lundum 
 Nim 
 Vrønding 
 Yding 
 
Plejehjem: 
 Birkely, Østbirk 
 Nørrelide, Gedved 
 
Hornsyld Apotek (HY):     Tlf.: 75 68 73 44 
Apotekerbakken 23, 8783 Hornsyld   Læge tlf.: 75 68 70 48 
 
Håndkøbsudsalg: 
 Juelsminde (samme bygning som Brugsen) 
 Asvig 
 Barrit Skovby 
 Glud 
 Rårup 
 Sejet 
 Stenderup 
 Stouby 
 
Plejehjem: 
 Rårup Plejehjem 
 Møllevang, Hornsyld 
 Kildevang, Hornsyld 
 Birkelund, Juelsminde 
 Scheelsminde, Stouby 
 
Hedensted Apotek (HE):     Tlf.: 75 98 10 66 
Østerbrogade 11, Hedensted 
 
Håndkøbsudsalg: 
 Daugård 
 Kragelund 
 Løsning 
 Ølsted 
Plejehjem: 
 Bøgely, Hedensted 
 Den gl. Præstegård 
 Daugård Plejehjem 
 Øster Snede Plejehjem 
 Løsning Plejehjem 
 Bredal Plejehjem 
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Uldum Apotek:       Tlf.: 75 67 88 42 
Søndergade 30, 7171 Uldum 
 
Håndkøbsudsalg: 
 Fleming 
 Korning 
 Lundved 
 Rask Mølle 
 Tørring Apoteksudsalg 
 Vonge 
 Ølholm 
 
Plejehjem: 
 Nedergården, Uldum 
 
 
Hjemmeplejen: (Horsens Kommune) 
 
Man kan kontakte hjemmesygeplejen via Horsens Kommunes omstillingsbord:  
Tlf. 76 29 29 29 - bed om distriktet. 
 
Speciallæger: 
 
Øjenlæge og ørelæge kan (gratis for patienten) kontaktes direkte uden henvisning. Det er dog 
hensigtsmæssigt at sende en henvisning både for speciallægen og pt.  
Kiropraktorer skal kontaktes direkte af patienten – der gives ikke henvisning.  
Speciallæger i Manuel Medicin kan også kontaktes direkte - men her er der egenbetaling.  
Øvrige speciallæger kræver henvisning fra egen læge og er gratis for patienten. 
Der er dog en mindre egenbetaling for gr. II patienter. 
 
Nedenstående en liste af speciallæger i vores område, som vi hyppigst anvender. 
 
 
Hudlæger: 
B. Hentzer og L. Halkier-Sørensen   Tlf.: 75 61 53 11 
Rådhustorvet 15     Lægetlf.: 75 61 81 88 
8700 Horsens 
 
Øjenlæger: 
Jørn Bülow Jalk                  Tlf.: 75 62 10 51 
Vitus Beringsplads 5 b    Lægetlf.: 75 62 10 33 
8700 Horsens 
 
Thomas Lundkvist    Tlf.: 75 62 26 50 
Borgergade 7      
8700 Horsens 
 
 
Ørelæger: 
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Torben Lildholdt     Tlf.: 75 62 11 64 
Niels Gammelgård  
Sønderbrogade 14 
8700 Horsens     
 
Gynækologer: 
Hans Jørgen Knudsen    Tlf.: 75 61 48 08 
Vitus Berings Plads 1 
8700 Horsens 
  
Medicinere: 
Inger Sihm     Tlf.: 86 12 84 40 
Banegårdspladsen 20, 
8000 Århus C 
(cardiolog) 
 
Psykiatere : 
Frands Møller Jacobsen    Tlf.: 75 83 92 22 
Worsaaesgade 1, 1. th.    (dgl. kl 12 - 12.30) 
7100 Vejle       
 
Christen Bang-Madsen    Tlf.: 76 28 01 07 
J. Chr. Juliussensvej 5, 2. tv    
8700 Horsens 
 
Helle Breuning     Tlf.: 76 25 36 41 
J. Chr. Juliussensvej 5, 2. tv     
8700 Horsens 
 
Pædiatri: 
Børnelægeklinikken 
Ulla Niklassen og Annette Bache    Tlf.: 75 61 55 25 

Hospitalsgade 2  
8700 Horsens     
 
Neurologi: 
Jacob Geday                                                                 Tlf: 75 62 30 32 
Grønlandsvej 1 
8700 Horsens 
 
Jens Brandt      Tlf.: 75 83 42 24 
Worsaaesgade 1, 1. 
7100 Vejle 
 
Erik Lehfeldt     Tlf.:  86 29 22 24 
Sundhedscentret 
Sygehusvej 7, 2 
8660 Skanderborg 
Almen kirurgi: 
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Carsten Hansen      Tlf.: 75 61 57 77 
Nørregade 1     (Dgl. kl. 08.30-10.00) 
8700 Horsens      
Almen kir. - kun chir. minor + gastroskopi + sigmoideoskopi  
 
Fysioterapeuter: 
Klinik for Fysioterapi og træningscenter  Tlf.: 75 64 07 01 
Høegh Guldbergs Gade 36 
8700 Horsens      
 
Horsens Lysbadeanstalt    Tlf.: 75 62 21 10 
Søndergade 15      
8700 Horsens 
 
Niels Rosendahl     Tlf. 75 68 15 15 
Sundhedshuset 
Grønlandsvej 1 
8700 Horsens 
 
Plejehjemmene: 
På de fleste plejehjem er ansat en fysioterapeut. Behandling er mulig hos "daghjemsptt." efter 
henvisning.  
       (Revideret af Kirsten Legarth Løvdal  2013). 


