
LÆGERNE 3 ØST 
 

 

Ansættelsen finder sted hos Lægerne 3 Øst, Sundhedshuset, Grønlandsvej 1, 3. sal, 

8700 Horsens. Ydernr. 052809. Tlf 75602311. Fax 75601064.  

 

Stillingen er led i specialeuddannelsen i almen medicin.  

 

HISTORIE:  

Lægerne 3 Øst er en af de oprindelige lægepraksisser i Horsens. I 1926 åbnede Jeb 

Gregers Petersen praksis i Hestedamsgade i Horsens. Han arbejdede her til sin død i 

1962. I 1947 fik "Gamle Gregers" en kompagnon, Olav Juul Madsen, som nåede at 

fejre sit 40-års jubilæum, inden han gik af i 1987. Sammen flyttede Gregers og Olav 

til Borgergade i Horsens og da førstnævnte pludseligt døde i 1962, blev han efterfulgt 

af sin søn Ib Gregers Petersen, I 1972 indtrådte Carl J. Aamand i praksis, og nogle år 

senere flyttede residensen til den daværende i Levysgade 14 st. Der er stadig patienter 

i praksis, der husker de ældste kompagnoner.  

Ib Gregers Petersen døde i 1984, hvorefter Gert Mandrup blev ny kompagnon og få 

år senere erstattede Henrik Stenvald derpå Olav Juul Madsen.  

I 1988 udvidede vi til 4 kompagnoner i form af Inge Nørgaard og i 1999 til 5 med 

Annette Kjeldsen, denne gang med overgang til delepraksis.  

Ved udgangen af 2007 udtrådte Carl J. Aamand efter 36 års virke og i stedet kom 

Anders Vestergaard. Praksis var igen med fuldt antal ydernumre.  

I august 2009 flyttede vi til nye lokaler i Sundhedshuset på Grønlandsvej i Horsens. 

Der er i alt 7 lægepraksisser i Sundhedshuset med omkring 27 praktiserende læger.  

I de sidste år er der sket yderligere udskiftninger: I 2015 overtog Kasper Fasdal for 

Inge Nørgaard og 1. januar 2017 blev Henrik Stenvald erstattet med Helga Gøtke.  

 

 

ORGANISATION:  

Læger: Gert Mandrup (GM), Annette Kjeldsen (AK), Anders Vestergaard (AV), 

Kasper Fasdal (KF) og Helga Gøtke (HG).  

Sekretærer: Hanne Møller Lassen (HML), Anne Holck Nielsen (AH), Lene Schmidt 

(LS) og Jane Jensen (JJ).  

Bioanalytiker: Inge Harfoss (IH).  

Sygeplejerske: Berit Landbo (BL).  

 

Praksis er en kompagniskabspraksis med 5 ydernumre. Under normale 

omstændigheder er der 4 læger på arbejde + uddannelseslæge. Fridagene bruges til 



kursus, fri efter vagt eller hvad den enkelte læge ønsker. Arbejdsplanen forsøges lagt 

4 måneder frem.  

 

Sekretariatsfunktionerne er delvist uddelegeret. Lægerne skriver selv i patient-

journalen og bruger sekretærerne til at skrive længere henvisninger og attester. 

Sekretærerne bistår ved småkirurgiske indgreb og ved gynækologisk undersøgelse 

efter behov.  

Ingen af sekretærene er på fuld tid. 

 

Laboratoriet passes af bioanalytiker og holder åbent hele dagen mandag, tirsdag og 

torsdag samt onsdag og fredag formiddag. Udenfor denne tid kan sekretærene hjælpe 

med akutte prøver som ekg, bs, hgb, CRP og urinundersøgelse.  

 

Vores sygeplejerske blev ansat i forbindelse med flytningen i 2009. 

Hendes arbejdsområde er kontrol af kronikere (diabetes, KOL og hypertension), 

vaccinationer, sårbehandling mm.  

 

Klinikken er indrettet med 7 konsultationsrum, laboratorium, 2 sygeplejerum, 

sekretariat, 2 GU-rum og et operationsrum/skadestue.  

Praksis indførte EDB i 1992. Aktuelt er EDB-systemet XMO. 

 

Praksis har aktuelt tilmeldt omkring 8500 patienter. Vi har lukket for tilgang for 

øjeblikket. Patienterne kan frit vælge hvilken læge, de ønsker at blive betjent af. De 

fleste har valgt sig en fast læge i huset.  

 

Den daglige arbejdstid er kl 8-16, onsdag dog til 17.15 for kompagnonerne. For 

uddannelseslægen overskrider det 37 timer -de overskydende timer opspares til hele 

eller halve fridage.  

 

DAGSPLAN:  

8.00-9.00 telefontid  

9.00-9.30 akutte pt. efter aftale  

9.30-11.15 faste aftaler  

11.15-12.45 sygebesøg og frokost  

12.45-13.00 lægekonference  

13.00-15.15 faste aftaler  

15.15-16.00 akutte pt. efter aftale  

Om onsdagen er der også faste aftaler kl. 15.45-17.15.  

 



En normal konsultation er 15 min. Dobbelttider gives til samtaler, attester, 

spiralanlæggelse, operationer, første graviditetsundersøgelse og 5 ugers 

børneundersøgelse.  

Sygebesøg kører vi i egen bil/cykel, kan evt. afvikles med taxa.  

 

Der er ikke fast formaliseret undervisning i praksis, men frokostpausen tirsdag 

deltager alle i og det er der vi afholder personalemøder, akkrediteringsundervisning 

etc.  Lægerne holder dagligt 15 min konference midt på dagen, hvor 

uddannelseslægen deltager.  

En gang hver måned afholdes lægemøde af ca. 1½ times varighed, hvor praktiske ting 

diskuteres af kompagnonerne –uddannelseslægen deltager ikke i møderne. 

 

 

UDDANNELSESFORHOLDENE: 

Før uddannelseslægen begynder i praksis kontaktes man af tutorlæge og inviteres til 

en gensidig præsentationssamtale. Formålet med denne er at vise praksis frem, 

gennemgå arbejdstilrettelæggelsen og uddannelsesprogrammet for den aktuelle 

uddannelsesstilling.  

Uddannelseslægen får indføring i EDB-systemet ved forløbets start. Man bliver også 

introduceret til sekretariatet og laboratoriet i løbet af den første uge. I starten følger 

uddannelseslægen sin tutorlæge og så gradvist får man selv patientkonsultationer. Alt 

efter uddannelsesniveau er der sat spærrede tider i tidsskemaet, så der er mulighed for 

at spørge. 

 

Introduktionssamtalen finder sted indenfor de første to uger af ansættelsen, hvor 

uddannelsesplanen udfærdiges sammen med tutorlæge. Der vil også blive afholdt 

midtvejs- og afslutningssamtale. 

Der er dagligt sat tid af hos en af de faste læger til gennemgang af de sete patienter.  

Det ligger umiddelbart efter de faste tider om formiddagen.  

Uddannelseslægen bliver tilkaldt af kollegaer ved "spændende patienter". Der er altid 

mulighed for ad hoc supervison. Man må banke på hos lægerne når som helst. 

Vi prøver at holde det faglige miljø højt, og bruger gerne hinanden til sparring –både 

løbende gennem dagen, men også ved lægekonferencen midt på dagen. Efter 

deltagelse på faglige møder/kurser deler vi ”highlights” med hinanden.   

 

Det forventes, at uddannelseslægen under sit ophold underviser i klinikken –emnet 

aftales med tutorlæge. 

 

Praksis deltager i lægevagtsordningen i Region Midtjylland. 4 af lægerne kører vagt. 

Uddannelseslægen er velkommen til at ledsage lægen og i nogle uddannelsesstillinger 

er der obligatoriske følgevagter. De afspadseres 1:1.  



I Fase 2 og 3 har uddannelseslægen egne vagter, der som udgangspunkt vil blive 

udbetalt til uddannelseslægen, da det ellers ville betyde for meget tid væk fra praksis 

–især i Fase 2, hvor der er mange obligatoriske kurser. Tutorlæge fungerer som 

”bagvagt”.  

Anders Vestergaard er vagtchef i området.   

 

Lægetaske kan lånes af en af kompagnonerne. 

 

Uddannelseslægen kan komme på uddannelsesbesøg hos andre specialer, fx 

øjenlæge, kiropraktorer og fysioterapeuter m.m. 

 

 

VORES FORVENTNINGER: 

Da vi altid har 1-2 uddannelseslæger i klinikken, er I en naturlig del af vores praksis 

og det håber vi også, at du kommer til at føle dig. Vi betragter dig som kollega, mens 

du er her. Vi forventer, at du er nysgerrig og har en fornuftig tilgang til faget, at du 

altid spørger, når du er i tvivl og så vil vi støtte dig så godt som muligt i 

læringsprocessen, mens du er her.  

 

Vi håber, at du får et godt og lærerigt ophold hos os.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


