
Praksisbeskrivelse for Praksis Willemoes til uddannelseslæger 
 
Navn  Lægepraksis Willemoes, Rougsøvej 89, 8950 Ørsted. 
  Telefon 86488595  Fax 86488510   Mail  Henrikw@dadlnet.dk 
 
Lægepraksis Praksis er en solopraksis, ejet af Henrik Willemoes Larsen. 
  Praksis er en videreførsel af en oprindelig solopraksis i Ørsted som for en 35 år  
  siden blev splittet i 2. Jeg kom med som delekompagnon i 1998 i den ene af disse 2 
  praksis. Da kompagnonen gik på pension i 2003, fortsatte jeg solo og flyttede til de 
  nuværende  lokaler i apoteket og indførte EDB. 
 
  Lægepraksis er på 120 m2 og indrettet med 2 konsultationer, et laboratorium med 
  skadestuefunktion. Der er en stor reception hvor vi også spiser vores frokost. Der er 
  venteværelse, patienttoilet og personale bad og toilet. Vi har endvidere  en udestue  
   og have som vi bruger i pauserne. 
 
Lægen  Født 1953. Kandidat 1985. Speciallæge 1995. Arbejdet på forskellige sygehuse og 
  været et år på Grønland. Udrykningslæge på Djursland i 2 år. Bor i Århus sammen 
  med Ulla og har en datter der hedder Astrid. 
 
Ansatte Sekretær Hanne Kristiansen 37 timer pr. uge. Bor  med Bjarne i Ørsted, har voksne 
  børn. Den daglige rengøring står Henny Frederiksen for. 
  Sektæren har udvidede funktion, er oplært i blodprøvetagning, ekg, spirometri,  
  podning, urinundersøgelse, vorte, første behandling af traumer af fysisk og psykisk 
  karakter. DM og BT check, strep a, INR. 
  Udlevering af antabus oma. 
 
Konsultation Er identisk udstyret med: Skrivebord og -stol og bærbar computer. Elektrisk briks 
  med taburat, 3 ekstra stole til student/læge, patienter og pårørende. 
  Reol og skuffemøbel til udstyr. Oto-oftalmoskop, GU sæt, øjenbakke, BT apparat, 
  Forbindstoffer, blodprøvesæt,, pandelampe, sutursæt, cytobrush, kanyler og sprøjter, 
  lokalbedøvelse. Sprit og gaze. Tensoplast, Brænder. Stemmegaffel,   
  graviditetskalender, træstetoskop, airchamber til demo, fingerskinner, anoskopi oma. 
  I det ene rum er der derudover doppler, audiometri, tympanometri og pejs. 
 
Laboratorium Faciliteter til skadebehandling inklusive skinner, gips og slynger, øreskyl. BT og  
  hjemmeBT apparater, stetoskop, lampe, vippebræt til udlån. 
  Halspinde og strepa. Hæmoglobin, blodsukker og glucosebelastning. Leucocyt og 
  differentialtælling, CRP, INR, Stix og fasekontrastmikroskop, Dyrkning og resistens
  kit, grav test, Blodprøvetagning og sænkningsreaktion, forsendelse af fæces for  
  blod, forsendelse af andet materiale til mikrobiologi og patologi,    
  centrifuge, sterilisation, inkubator. 
  Køleskab med vacciner og medicin. Udrensningsmedicin til subakut coloskopi. 
 
Uddannelse Praksis har læger og studenter under uddannelse. Der gives ad hoc supervision, hvis 
  det er en lille ting kan man afbryde, ellers mellem konsultationerne eller mellem  
  1200 og 1230, hvor man også engang om måneden kan supervisere en video eller to. 
  Der er undervisning ad hoc af et hot emne af interesse for praksis. 
  Der er introduktion de første 2 uger, hvor man følger lægen og sekretæren. 
  Der er mulighed for at følge med i lægevagten. 
 



 
Arbejdstiden   Hver anden dag 08-16, hver anden dag 08-ca 14, skiftende hver uge, fredag til kl. 
  12, hver 7. fredag dog til kl. 16.  Telefontid kl. 08-09, formiddagspause   
  1000-1030, Frokost, supervision, undervisning kl 1200-1300, eftermidddagspause 
  1400-1430. 
  Konsultationsmodulerne er på 10 minutter, dobbelttider til uddannelseslæger, til  
  operationer, samtaler. Man samler op i pauserne og ved akutte patienter.. 
  Sygebesøg ved behov visiteres af lægen, som også kan indlægge patienter telefonisk. 
 
Ud af huset Fornyelse af recepter foretages af sekretæren og godkendes af læge. 
  Attester skal altid godkendes af principallægen. 
 
Geografi Praksis ligger i Ørsted, som er en lille landsby på Norddjursland, 45 km fra Århus C. 
  I området Ørsted, Allingåbro, Auning, Vivild er vi 7 læger, heraf 2 i Ørsted, som har 
  tæt samarbejde om patienterne og dækker hinanden ind under kursus og ferie. 
  I området ligger 3 plejecentre, fysioterapi, tandlæger,fodterapeuter, apotek.  
  Henviser primært til Regionssygehuset i Randers..    


