
 

 

LÆGEHUSET IKAST AFD  ØST 

Kongevejen 65 

7430 Ikast 
 

 

Praksis er oprettet i ca. 1965 af lægerne Ulla og Asger Bertelsen. I 1975 flyttet til nuværende 

adresse på Kongevejen 65 i nyopført lægehus i  samarbejdspraksis (interessentskab) med en anden 

praksis, lægehuset Ikast afd. Vest.  

 

Siden har begge praksis gennemgået en del forandringer, således at de i dag består af afd. Øst  med 

4 læger samt afd. Vest med 5 læger. Hver praksis drives uafhængig af den anden med  hver sine 

patienter, hver sit personale og hver sin økonomi. Dog deles om udgifter til fællespersonale og 

udgifter til renovering af huset. 

Der er fælles venteværelse, konferencerum samt laboratorium, men alle øvrige lokaler, herunder 

konsultationsrum, reception etc. tilhører den enkelte praksis. 

 

Lægehuset ejes med to tredjedele til afd. Vest og en tredjedel til afd. Øst 

 

Både afd. Vest og afd. Øst fungerer som uddannelsespraksis, afd. Øst siden år 2000. 

 

Afd. Øst består af lægerne Dorte Steensen, Agnes Jørgensen, Per Albæk og  Henriette Sørensen 

samt sekretær Helle Pagh og sygeplejerskene Helle Lorentsen og Lisbeth Clemmensen.   

 

Praksis er en kombineret by-landpraksis, dog hovedsagelig med  tilmeldte fra Ikast by. Praksis 

tilmeldte består af forholdsvis mange unge og ligger over gennemsnittet med hensyn til børn. 

De daglige patientkontakter består langt overvejende af telefonkontakter og konsultationer  med 

forholdsvis få sygebesøg.    

 

Lægerne 

Agnes Jørgensen er født i 1954 og har været i praksis siden august 2003.  

Agnes Jørgensen er desuden ansat ved Ikast-Brande kommune som lægekonsulent i 

misbrugscenteret hver mandag.  

 

Per Albæk er  født 1951 og  har været i praksis siden år 1988.  

Per Albæk er udover praksisarbejdet tilknyttet Dansk Ishockeyunion som unionslæge herunder 

teamlæge for seniorlandsholdet. Desuden tilknyttet Herning Blue Fox (ishockey) som klublæge.   

 

Dorte Stensen er født i 1970  og har været i praksis siden 2013.  

Hun er ud over patientarbejdet ansvarlig for klinikkens regnskab og er den læge der er facilitator for 

vores akkreditering i 2017. 

 

Henriette Sørensen er født i 1979 og  har været i praksis siden 2015.  

Hun er ansvarlig for opdateringen af vores vejledninger og  uddannelsesansvarlig. 

 



 

 

Personale  

Helle Pagh tager sig primært af sekretærfunktioner, herunder telefonpasning, journalarkivering 

modtagelse af patienter samt kalenderstyring etc. 

 

Helle Lorentsen og Lisbeth Clemmensen tager sig af det rent sygeplejemæssige, herunder 

modtagelse af skader/akutte patienter, assistance til lægerne, men også via egen tidsbestillingsliste 

af diverse konsultationer såsom blodprøver , priktest, lungefunktionstest, suturfjernelse  etc., alt 

sammen efter aftale med lægerne. I ferier og pressede perioder kan de træde ind i 

sekretærfunktionen. 

  

Dagligdagen 

 

Dagligdagen starter kl. 8.00 med telefontid  fra 8.00 til 9.00. Patienterne har i telefontiden mulighed 

for via telefonsløjfe at taste sig direkte frem til den læge, de ønsker at tale med. Tirsdage starter dog 

lidt tidligere idet 2 af lægerne, Dorte Stensen og Henriette Sørensen, har patienter fra 7.30-8.00. 

 

Hver dag har en af lægerne på skift akutte patienter. Her kan man møde op frem til  08.30 uden 

forudgående aftale med helt akut opstående, mindre problemer såsom feberbørn, halsgener, hoste 

etc.  Der er den første hverdag i hver uge sat tid af ved sygeplejersken til at hjælpe med de akutte 

patienter. 

 

9.00 til 9.45 har vi tidsbestilte konsultationer.  

 

9.45 til 10.00 er der mandag, tirsdag og torsdag afsat tid til godkendelse af epikriser og lab.tal samt 

at besvare e-mails. Onsdag er der lægemøde for afdeling Øst og fredag er der fælles lægemøde med 

afdeling Vest 

 

10.00 til 10.15 er der kaffepause for lægerne (sekretær og sygeplejerskerne holder kaffepause for 

sig selv). 

 

10.15 til kl. 12.00 er der tidsbestilte konsultationer, hvor der, med mindre andet er aftalt afsættes 15 

minutter til hver konsultation. 

 

12.00 til 12.30 er der akutte konsultationer, som dels er aftalt i telefonkonsultationen, dels aftalt ved 

patienthenvendelse samme dag til sekretæren. Er der ingen akutte sat til er det også her man 

godkender lab.tal, epikriser og besvarer e-mails 

 

12.30 til 13.00 er der fælles frokostpause for alle 

 

13.00 til 15.15 er der atter tidsbestilte konsultationer. Der er altid mindst 1 læge tilstede til kl. 16.  

 

Lægerne har varierende ”konfrontationstid” med patienterne på de forskellige dage 

Tiden udover ”konfrontationstiden” bruger lægerne til diverse papirarbejde, praktiske gøremål i 

praksis etc. Ved overskydende tid  er denne til fri disposition.  

 

 



 

 

Samarbejdspartnere 

 

Praksis primære samarbejdspartner i sekundær sundhedssektoren er Herning sygehus, men der er 

også meget samarbejde med Holstebro og Silkeborg Sygehus. Herudover, under hensyntagen til det 

frie sygehusvalg, i mindre grad til landets øvrige sygehuse. 

 

Med hensyn til speciallæger samarbejdes især med dermatologer i Herning og Silkeborg, øre-næse-

hals læger i Herning, Holstebro og Silkeborg, psykiatere i Herning,Viborg og Silkeborg, øjenlæger i 

Ikast samt  gynækologer i Silkeborg. 

 

Det primære samarbejdsapotek er Ikast apotek, men herudover også apotekerne i Herning og 

Silkeborg. 

 

Her ud over er der et fint samarbejde med plejehjemmene i området. 

 

Fortegnelse over de nævnte samarbejdspartnere med adresser og telefonnumre forefindes i 

konsultationen. 

Patienternes kontakt til klinikken 

Praksis har egen hjemmeside, hvor der dels er generelle oplysninger om praksis, dels er oplysninger 

angående ofte stillede spørgsmål og endelig links til helbredsoplysninger, som vi har fundet 

relevante. Desuden tilbydes (og opfordres) vore patienter til via denne hjemmeside at tilmelde sig 

E-mail kontakt til praksis.  

Via E-mail kan patienterne derefter bestille tider, bestille medicin samt lave E-mail konsultationer 

med  læge eller personale efter ønske. Desuden kan aftales  at svar på undersøgelser gives via mail-

systemet, hvis patienten ønsker det.    

 

Patienterne kan også få telefonisk kontakt, dels i morgentelefontiden til lægerne og dels til 

sekretæren fra 8-12. Ved akutte tilstande har vi en akuttelefon, der er åben fra 8-16. 

 

Praktiske oplysninger 

 

Alle læger inklusiv uddannelseslægen har sit eget konsultationsrum, der alle er ensartet udstyret 

med EDB (EG Clinea), undersøgelsesbriks, instrumentarium etc. 

Konsultationssygeplejerskene har deres egne konsultationsrum, hvoraf det ene fungerer som 

skadestue, akut modtagelse etc. I dette rum findes EKG apparat, som er direkte forbundet med 

samtlige computere i praksis.  

Der findes i dette rum også blodsukkerapparat, apparat til måling af hæmoglobin, CRP samt udstyr 

til blodprøvetagning, måling af streptococ-antigen, graviditetstest etc. Det andet sygeplejerskerum 

bruges til livsstilssamtaler, diverse kontroller og i det hele taget de lidt længere konsultationer. Der 

findes i dette rum også udstyr til blodprøvetagning samt spirometri. 

 

Da der daglig er stor fremmøde af både faste læger, personale og patienter er der rift om pladserne 

på p-pladsen. Derfor vil du som uddannelseslæge blive bedt om at parkere på p-pladsen ved LIDL 

mindre end 100 m fra klinikken. 



 

 

 

Forventninger 

 

Du vil som uddannelseslæge kunne forvente at se patienter i alle kategorier fra rask til syg, fra 

planlagt til akut og fra pædiatri til geriatri.  

Du vil kunne forvente daglig supervision med gennemgang dels af patienter du har set i løbet af 

dagen og dels af udvalgte emner.  

Du vil kunne forvente supervision i form af strukturerede samtaler, fluen på væggen mm 

Du vil kunne forvente at skulle indgå i det daglige arbejde og de daglige problemstillinger 

Du vil kunne forvente at skulle indgå i samarbejder både internt i huset og med vores 

samarbejdspartnere 

Du vil kunne forvente at skulle være en del af vores planlagte undervisninger og forvente at skulle 

undervise selv 
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