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Praktiserende Læge og uddannelsesansvarlig tutor, Per Olav Eidner 
Uddannet fra  Århus Universitet 1978, speciallæge i almen medicin og startede en 0-praksis i 
Ikast by 1989. 
 
Fra 1/7 2014 praksiskoordinator for praksiskonsulentordningen for praksiskonsulenter i 
sygehus og kommuner i vestklyngen.  
 
Desuden er han praksiskonsulent for Klinisk Mikrobiologisk og Klinisk Kemisk Afdeling i 
Herning og sidder også i faglige råd  og komiteer for laboratorie, patologi, mikrobiologi, 
hygiejne og MRSA-området som representant for almen praksis. 
 
Herudover central efteruddannelse via DADL, PLO, DSAM og LUF.  
Decentral efteruddannelse i Lægekredsforeningen Region Midt, Ikast-Brande lægeforening 
og 12-mands foreningen H96. 
 
 
Praktiserende Læge og uddannelsansvarlig tutor,  Anders Eidner 
Uddannet fra Aarhus Universitet 2006. Søn af Per Olav. 
Speciallæge i almen medicin fra februar 2014.  
 
Fra 2014 til 2016 ansat som læge i praksis og siden 1/1 2016 kompagnon og medejer. 
 
Medvirker som tutorlæge i det daglige samt ved vagtarbejde.  
 
Er ud over arbejdet i praksis ansat som læge for FC Midtjyllands fodboldakademi. 
 

www.eidner.dk


 
Personale 
 
Lægesekretær 
Lotte Voldby, som er omdrejningspunktet i receptionen med modtagelse af patienterne, 
telefonpasning, receptfornyelse og tidsbestilling. Hun er også "blæksprutte" med den store 
kontaktflade i det daglige arbejde med styr på alle de praktiske ting.  
  
Bogholder 
Bruno Meldgaard, 3 timer pr. uge, som regel onsdag eftermiddag. 
 
Rengøringspersonale 
Hanne, har eget rengøringsfirma, som dagligt ordner rengøringen efter endt arbejdstid.  
 
 
Beskrivelse af praksis 
Solopraksis beliggende i midtbyen i Ikast. Fra 1/2 2014 drives praksis som  
2-læge delepraksis efter §2 aftale med Region Midt pga. tutors arbejde som 
praksiskoordinator samt hans alder. 
Vi har en særdeles udfordrende dagligdag med faglig spændvidde med alle de kroniske 
lidelser rigeligt repræsenteret. Samtidig har vi børne- og gravideprofylakse som 
gennemsnittet. Vi har vor del af kommunens store udbrud af to-sprogede, hvilket også giver 
dagen kolorit og udfordring. Til tider er der liv og tungemål i venteværelset, som man kunne 
forvente det under helt andre himmelstrøg. 
 
Praksis drives fra de i 2001 nyindrettede, lejede lokaler på ca. 200 m² i stueetagen på 
adressen Danmarksgade 5B i Ikast . 
Der er fra Danmarksgade handicapvenlig indgang med kørestols-sliske og dør-automatik. Fra 
bagindgangen direkte adgang fra egen parkeringsplads, P-plads også til reservelægen,  
desuden ambulanceindgang til vor skadestue.  Der er indrettet handicaptoilet efter 
forskrifterne.  
Der er eget lægekontor til uddannelseslægen med fuldt udstyr til konsultation. 
Praksis er udstyret med Clinea EDB-system med ASP-fjernserver løsning.  
På lægegangen ligger der udover skadestuen 3 fuldtudstyrede lægekontorer, hvoraf 
uddannelseslægen har det ene til egen disposition. 
 
 
Udstyr og hjælpemidler i praksis i øvrigt 
Apparatur til måling af Hb, BS, CRP, strep-A test, INR,  urinstixapparat,  blodprøvetagning 
samt tørsterilisator.  
Fasekontrast-mikroskop, ekg, spirometri og peak flow meter. 
Audiometri, tympanometri, otoskop og oftalmoskop. 
Episkop til dermatologi, kaustikapparat til småkirurgi. 
Akutkuffert AMBU med ilt, sug, Rubensballon og intubationssæt. 
Cryoapparat til vortebehandling. 



Sonar UL-apparat til påvisning af hjertelyd hos gravide (ingen gravide efter 24. uge forlader 
praksis uden at både den gravide og lægen har hørt hjertelyd sammen!) 
Pulsoxymeter til iltmåling. 
BT apparater til hjemmemåling. 
 
 
Praksisområde 
Ikast-Brande kommune har ca 40.000 indbyggere heraf  ca15000 i Ikast by. 
Der er yderligere 3 lægehuse i byen. Herudover i kommunen lægehuse i Engesvang, Nørre 
Snede, Brande og i Ejstrupholm. 
 
 
Uddannelsesmæssige forhold 
Mødetid: Hver dag kl. 08.00 
Praksis har åbent mandag-fredag kl. 08.-16.00 - altså 40 arbejdstimer, men da 
uddannelseslægens ugentlige arbejdstid er 37 timer, kan dette bare tilrettes arbejdsplanen 
efter aftale.  
 
Fravær: 
Fravær på mere end 10% (18 dage på 6 mdr.) kan medføre forlængelse af 
uddannelsesforløb, jvf. uddannelsesaftale med Regionen.  
 
Ferie: 
Ferierne fastlægges normalt ½-1 år i forvejen efter aftale med byens øvrige læger således, at 
uddannelsessøgende tidligt kan orientere sig om dette. 
 
Kurser:  
Den uddannelsessøgende vil naturligt blive tilbudt at deltage i relevante kurser, specielt lokalt 
både i og efter arbejdstid, når det findes relevant. 
 
Egen og barns sygdom: 
Følger almindelige arbejdsmarkedsaftaler. 
 
Ferie- og fridage: 
Anføres i arbejdsskema som sådan. 
 
Lægevagt: 
Følger kravene i de respektive uddannelsesprogrammer for uddannelseslæge.   
 
Supervision: 
Daglig supervision "ad hoc" samt fast supervisionstid skemalagt lige efter frokostpausen til 
gennemgang af forrige dags eftermiddagspatienter og formiddagens patienter. Derudover 
gennemgang af relevante emner. 
I starten hyppig supervison.Vi starter med, at du følger tutors arbejdsgang og ser, hvordan 
han undersøger og behandler patienter i almen praksis, hvorefter du gradvist selv udfører 



lægeligt arbejde. Der vil være løbende kvalitetsvurdering af kompetencer ved struktureret 
supervision, "flue på væggen" samt 360 graders vurdering 
  
 
Uddannelseslægens kontor: 
Fuldt udstyret lægelokale med tilstødende fælles skadestue til mindre operationer og 
akutbehandling, herunder ekg, ilt, akutkuffert, spirometri, småoperationer, øjenbehandling. 
 
Elektronisk lægesystem:  
CLINEA ASP hvilket giver fuld online adgang til alle relevante lægelige støtteprogrammer via 
internettet. 
 
Hjemmeside for praksis: 
www.eidner.dk 
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