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Vi er en kompagniskabspraksis med 4 læger. 
Praksis er hjemmehørende i nye lyse lokaler i Godsbanegade 5 i Horsens. 
Vi har i klinikken, udover de faste læger, ansat sygeplejerske, bioanalytiker, bogholder samt 4 
sekretærer. Vi har i flere år kontinuerligt haft uddannelseslæger og har stor og god erfaring hermed. 
Vi har i klinikken selvstændig konsultationsrum til uddannelseslæger.

Der er mange parkeringsmuligheder i klinikkens umiddelbare nærhed og der er 5 minutters gang til 
banegården i tilfælde af togpendling.

De faste læger er:
Gitte Martin, født 1967, i praksis siden 2002.
John Tygesen, født 1972, i praksis siden 2008.
Peter Raun, født 1977, i praksis siden 2011.
Louise Berg Krogsgaard, født 1977, i praksis siden 2016. 

Vores sygeplejerske varetager selvstændige sygeplejekonsultationer og hjælper i forbindelse med 
børneundersøgelser og skader.

Vores bioanalytiker varetager vores laboratorieopgaver, dvs. blodprøver, EKG, 
lungefunktionsundersøgelser og urinanalyser. 

Sekretærerne forestår telefonvisitation, er tilgængelige i skranken, skriver attester og ordner post.

Klinikken: 

Vi har ca. 6400 patienter tilmeldt klinikken. Patienterne er som nævnt vant til uddannelseslæger og 
det foregår uproblematisk. 
Vi ser patienter fra klokken 8.00-12.00, afbrudt af ½ time, hvor vi har telefonkonsultationer med de 
patienter sekretærerne har visiteret hertil. Fra 12.00 til 12.45 holder vi fælles frokost og herefter er 
der almindelige konsultationer igen. 
Vi passer selv patienterne til lægevagten åbner alle dage.
Vores lange dag er onsdag, hvor vi holder åben til klokken 17.00, men holder længere frokostpause 
til både papirarbejde og intern undervisning.
Alle læger har så vidt muligt dagligt akuttid, således at alle tager del i dette.



Uddannelsesforhold i praksis: 
Uddannelseslægen tildeles en formel hovedtutorlæge. Vi har dagligt ½ times supervisionstid i 
forlængelse af frokostpausen og herudover er der adgang til ad hoc supervision i løbet af dagen. 
Selvom der er tilknyttet en fast hovedtutor går den daglige supervision på skift mellem klinikkens 
faste læger.

Inden opstart i klinikken afholder vi vanligvis møde hvor vi udover at hilse på hinanden kan få 
planlagt arbejdstid, feriedage, kursusdage mm.

Vi sætter stor pris på videreuddannelsesarbejdet og skal gøre vores bedste for at uddannelseslæger i 
vores praksis får et godt og udbytterigt uddannelsesophold hos os.
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