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Vi er en 4-læge praksis, som indtil sommeren 2009 lå i Løvenørnsgade 1B. Omkring 1. juni 2009 
flyttede vi klinikken til det nye Sundhedshus i Horsens. Vores lokaler var blevet for små og 
utidssvarende, og vi gerne ville udbygge vores praksis med endnu en sygeplejerske og give 
mulighed for at ansætte en uddannelseslæge.  
Sundhedshuset rummer mange forskellige lægepraksisser, apotek samt behandlere, f.eks. 
fysioterapeuter, kiropraktor, smerteklinik og psykolog.  
 
Ole Wiberg (1954) i praksis siden 1990  
Bodil Toftdal (1952) i praksis siden 1990 
Steen Sørensen (1958) i praksis siden 2004 
Lasse Poulsen (1972 ) i praksis siden 2008 
 
Vi har ansat to sygeplejersker, en laborant og tre sekretærer, alle på deltid.  
Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer for kronikere. Desuden foretager de 
vaccinationer, har kost- og rygestopsamtaler, samt står for sårbehandling og kontrol af AK-
behandling.  
Laboranten tager dels blodprøver, som vi selv analyserer, dels stort set samtlige diagnostiske 
prøver, som indsendes. Vi foretager CRP, Sænkning, Minidiff, blodsukker og hæmoglobin samt 
diverse urinundersøgelser. Desuden foretager vi INR-måling, samt EKG og lungefunktion.  
Sekretærerne skriver attester samt lange henvisninger/notater. De passer telefon, skranke samt 
indscanning af journaler/prøvesvar, da vi er en papirløs praksis.  
  
Vi har 7 konsultationer, samt laboratorium og behandlerrum, stort venteværelse, sekretariat og 
frokoststue. 
 
Til praksis er knyttet 6600 patienter. Patienterne vælger selv deres læge, men vi bestræber os på, at 
patienterne følges af den samme læge i et aktuelt udrednings og behandlingsforløb.  
 
Vi har telefontid fra kl. 8 – 9. For sammenholdets skyld og hurtig sparring sidder vi sammen i 
sekretariatet i telefontiden. Kl. 9 – 9.30 er der oprydning samt kaffe. Vi har patienter fra kl. 9.30 – 
11.45 og igen fra kl. 12.30 – 15.30. En enkelt læge har dog patienter til kl. 16. Akutte patienter 
afvikles fortrinsvist om formiddagen. Sygebesøg køres inden frokost af ”akutlægen”.  
Særlige interesseområder er manuel medicin, akupunktur og samtalebehandling.  
 
 
Uddannelsesforhold i praksis: 
Uddannelseslægen får fuldt udstyret egen konsultation og egne patientforløb. Vi bestræber os på, at 
uddannelseslægen møder alle typer af patienter, foretager profylakseundersøgelser, 
børneundersøgelser, svangrekontrol og skriver attester til såvel kommune som forsikring. 
Der er mulighed for daglig ”ad hoc-supervision”, og uddannelseslægen er altid velkommen til at 
spørge om råd. Fast supervision 1-2 gange ugentligt eller hyppigere efter uddannelseslægens behov.  
Uddannelseslægen indkaldes til samtale 1-2 måneder før ansættelsesstart, hvor arbejdstider, kursus- 
og feriedage aftales. I øvrigt følger vi uddannelsesvejledningen.  


