
 

Lægerne i Brande 

 

Praksisbeskrivelse 

 

 
 

Adresse 

Lægerne i Brande, Stationsvej 3st., 7330 Brande. Tlf: 97180144. www.laegerne-brande.dk 

 

 

Historie 

Den lægelige betjening af Brande-området blev tilbage i 1930'erne varetaget af Brande sygehus 

overlæge. Senere blev det delt ud til 3 praktiserende læger i solopraksis. Kompagniskabspraksis 

"I/S Lægerne i Brande" blev startet i 1963, da de 3 daværende sololæger i Brande slog sig 

sammen. I 1974 flyttede man til SMP-centeret (Social – Medicinsk – Pædagogisk center), som 

blev til et af Danmarks første sundhedscentre. Praksis er siden løbende udvidet, i 1971, 1977 og 

senest i 1994 til en 6-mands kompagniskabspraksis. Fra starten af 00erne blev det tiltagende 

svært at rekruttere nye læger, og efter en længere periode med lægemangel og skiftende vikarer, 

blev det 6. ydernummer i 2014 overtaget af Danmarks første satellitpraksis, betjent af læger fra 

Ikast. I 2015 flyttede vi i nyistandsatte lokaler på Stationsvej. 

Vi er aktuelt 5 læger og 2 vikarer, til ca. 8000 patienter. Vi har åbent for tilgang 

 

Brande er en stationsby mellem Herning og Vejle med ca. 7000 indbyggere. Motorvej og tog til 

byen. Vi hører til i tekstilområdet, men huser også andre store virksomheder: Bestseller, 

Brandtex og Siemens vindmølleindustri.  

 

 

Læger  

Indehavere 

Jess Hjernøe, født 1959 

Lillian Førrisdahl, født 1964 

Kim Pedersen, født 1976 

Michael Hedegaard, født 1978 

Phuong Cao, født 1979 

Vikar 

Joan Vesterager Holm 

1-2 uddannelseslæger 

 

Personale 

Behandlersygeplejersker 

Charlotte Juul Jensen 

Charlotte Bæk Lauridsen 

Henny Ravn 

Helle Pedersen 

Vikar 

Marianne Andersen 

Sekretærer / klinikassistenter 

Dianna Kristiansen 

Ulla Nygaard 

Anni Hermann 

http://www.laegerne-brande.dk/


 

Arbejdstilrettelæggelse 

 

Arbejdstid er 8.00 – 15.00 eller 16.00, enkelte dage til 17.00 

Frokostpause / konference 12.30 – 13.00 

 

Arbejdsfunktioner 

1. Tid Samme Dag - kortere / akutte problemstillinger  (2 læger og 1 sygeplejerske) 

2. Kronikerambulatorium - kronikerkontroller, samtaler og andre mere komplekse 

problemstillinger (0-2 læger, 2-4 sygeplejersker) 

3. Besøgslæge - sygebesøg, supervision, enkelte konsultationer, forefaldende arbejde 

Som uddannelseslæge sammensættes arbejdsdagen individuelt 

 

 

Uddannelseslægen i Brande 

 

Uddannelseslægen (UL) inviteres nogle uger inden starten på besøg / rundvisning i lægehuset. 

Det er desuden meningen at man drøfter de praktiske detaljer omkring opholdet i Brande 

(ferieønsker, arbejdstider, kurser m.m.) 

 

Arbejdsplanerne udarbejdes 1-2 måneder i forvejen, og ferie/fravær/vagter og lign. skal være 

aftalt inden da 

 

UL sørger selv for at holde styr på antal arbejdstimer samt afspadsering. 

 

Sygefravær, barns 1. sygedag, omsorgsdage o.lign. meddeles snarest på telefon til tutorlæge 

(patientaftaler skal ændres/flyttes). 

 

Der stilles eget kontor med computer til rådighed for UL. Ved ankomsten udleveres en fuldt 

udstyret lægetaske. 

En af husets faste læger er koordinerende tutorlæge og varetager diverse evalueringer og andre 

overordnede funktioner i relation til UL's ophold i lægehuset. 

 

Alle husets faste læger er i øvrigt tutorlæger og står til rådighed med ad hoc supervision og 

vejledning. 

 

Der kan arrangeres dage hvor tutor og UL har fælles konsultation. Herved er der mulighed for 

"mesterlære" / direkte supervision. 

 

Der kan arrangeres externe besøg hos samarbejdsparter i den primære sundhedstjeneste 

(apotek, fysioterapeut, virksomhedsbesøg, sociale institutioner m.m). 

 

Lægehusets patienter er vant til at der er uddannelseslæger i huset, og UL vil møde et bredt 

udsnit af de problemer, som findes i praksis. 

 

UL i specialeforløb vil få lejlighed til at køre sygebesøg på egen hånd, ligesom UL kommer til at 

deltage i vagten sammen med tutorlægen. Der tilstræbes deltagelse både i klinik- og kørevagt 

samt visitation. 

 

Der er fri adgang til at søge informationer via internet. Der henstilles til at man undlader at 

kontakte tvivlsomme internetadresser eller rode med egen mail, i et forsøg på at undgå 

virusangreb på vores computer. 

 

Lægehuset har hjemmeside, www.laegerne-brande.dk hvor der kan findes oplysninger om praksis 

http://www.laegerne-brande.dk/


og hvor det er muligt for pt. at bestille tid, medicin og stille spørgsmål til lægen. 

 

Dit ophold hos os, skal løbende evalueres i henhold til seneste udsendte vejledning herom fra 

sundhedsstyrelseen. 

Der skal udføres start- midtvejs- og slutevaluering. 

UL skal også evaluere praksis som uddannelsessted ved opholdets slutning. 


