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Lægerne i Langå i/s 
Alléen 1, 8870 Langå 
Ydernr. 064904 
Tlf. nr. 86461399 
Fax nr. 86462398 
www.langaalaegerne.dk 
e-mail: mail@langaalaegerne.dk 
 
Lægehuset  i Langå  er placeret centralt i byen, som er en lille stationsby ca. 15 km sydvest for 
Randers med gode togforbindelser mod Randers, Århus og Viborg. 
Langå er en del af Randers kommune, byen har 2500 indbyggere, er beliggende i Region Midt. 
I Laurbjerg, 7 km fra Langå, sidder sololæge Bjarne Larsen, som vi har et godt samarbejde med i 
forbindelse med fridage og ferier, hvor vi vikarierer for hinanden. 
Langå lægehus har ca 5300 tilmeldte heraf 1100 børn. Alders- og kønsfordelingen er som 
gennemsnittet af Region Midt. 
De fleste tilmeldte er bosat i Randers kommune, men vi har tilmeldte i både Favrskov og Viborg 
kommuner. I byen er der et plejecenter”Kildevang” og beskyttede boliger i ”Byparken”. 
Henvisning til sygehusbehandling i størst omfang til Regionshospitalet  Randers men også til 
Regionshospitalerne Viborg og Silkeborg, samt visse afdelinger på Universitetshospitalet Århus. 
I forbindelse med kommunalreformen 2007 blev Langå kommune delt, den største del gik til 
Randers kommune, en mindre del til Favrskov kommune. 
 
Historie 
 
Der har været lægepraksis i Langå i mange år. Carsten Gulstad var sololæge fra 1950'erne og frem 
til begyndelsen  af 1970'erne: Herefter blev praksis udvidet til en 2-mands kompagniskabspraksis, 
hvor Thomas Brandt-Pedersen indtrådte. Carsten Gulstad havde praksis og bolig i det store hvide 
hus overfor det nuværende lægehus, som blev indviet i 1976.  I 1984 afløse Morten Budtz-
Jørgensen Carsten Gulstad. 
I 1990 blev praksis udvidet til en 3 mands kompagniskabspraksis, pga den ”nye” vagtordning, som 
blev indført i 1990 med nedlæggelse af de små vagtkredse til følge og som udløste ekstra 
ydernumre på landet. Praksis er siden tildelt yderligere et ydernummer, så praksis i dag har 4 
ydernumre. 
Lægehuset er ombygget i 2004/2005, så der nu er 7 konsultationsrum, skadestue, stort personalerum 
og gode ventefaciliteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De 4 kompagnoner 
 
Arne Kousholt, født 1952, indtrådte i praksis i 1988 i stedet for Thomas Brandt-Pedersen 
 
Palle Thaarup, født 1949, indtrådte i 1990 på nyt ydernummer. Tidligere praksis i Ulfborg i 
Vestjylland fra 1983 - 1989. 
  
Dorte Johansen, født i 1961, indtrådte i praksis i 2004, først i delepraksis, siden på eget 
ydernummer. 
 
Solveig Bulow, født 1972, indtrådte i praksis i  2008 efter Morten Budtz-Jørgensen. 
 
Ingen af lægerne har beskæftigelse uden for lægepraksis. Vi deltager i vagtordningen for Region 
Midt. 
Arne Kousholt og Palle Thaarup har deltaget supervisionsgruppe fra 1996 – 2010. Vi mener, at god 
kommunikation er et meget væsentligt værktøj i det daglige arbejde. 
 
 
Personale 
 
Inga Davidsen, lægesekretær siden 1977 
 
Marlene Hartmann, lægesekretær ansat 2011 
 
Dorte Nymann Joensen, lægeseketær ansat 2011 
 
Anette Risom, sygeplejerske ansat 2006, astma/KOL 
 
Pernille V. Sørensen, ansat 2011, diabetes 
         
Veronika Lovin, rengøringsassistent        
 
John Rasmussen, havemand 
 
 
 
 
 
Praktiske forhold i lægehuset i Langå 
 
Instrumenter og inventar. 
 
Alle lægekonsultationer er udstyret med undersøgelsesleje,  BT-apparat, otoskop, udstyr til GU. Vi 
har i huset kasser med udstyr til spiraloplægning, et sæt ringe til måltagning af pessar. I skadestuen 
findes alle nødvendige instrumenter til skadebehandling/chirurgia minor samt suturfjernelse. Vi har 
2 ultralydsapparater til registrering af fosterhjertelyd og undersøgelse af pulsforhold. Vi har et 
tympanometer, der findes i laboratoriet. 
De brugte instrumenter anbringes i boksen i skadestuen, desinfecteres i opvaskemaskine og herefter 
i tørsterilisator, som startet automatisk op om natten. Varetages af rengøringsassistenten. 
 
 



Ekg: 
 
12 kanals Cardio Perfect med elektronisk lagring af ekg i laboratorieskemaet. Vil blive demonstreret 
af sygeplejerske. 
 
Vitalograf: 
 
Elektronisk vitalograf, vil blive demonstreret af sygeplejerske. 
 
EDB: 
 
XMO ( tidligere Aesculap). Alle rum er udstyret med arbejdsstationer og printere. 
Bredbåndsforbindelse. Vi har e-mailkonsultationer, e-recepter, og e-tidsbestilling.  UL 
(uddannelseslægen) vil blive oprettet som bruger, så det er muligt at foretage henvisninger, skrive 
recepter, deltage i E-konsultation. Vil få tildelt digital signatur som giver adgang til de ”faglige” 
dele af praksis.dk/sundhed.dk. 
Alle kontakter diagnosekodes i henhold til ICCP. 
Klinisk kemi, mikrobiologi og patologi via webreq. 
 
Telefonanlæg: 
 
Vi har et nyt ip-telefonanlæg, hovedsæt til alle telefoner. Instruktion gives af sekretærerne. 
 
 
Fax: 
 
Der er fax i sekretariatet med forkodede numre til de mest brugte apoteker.  Bruges f.eks. ved 
nedbrud i Receptserveren. 
 
 
Alarmanlæg: 
 
Lægehuset er udstyret med alarmanlæg fra G4S. 
 
 
 
Mikroskopi: 
 
Nikon mikroskop med fasekontrast til undersøgelse af urin, fungiquick (candidasvampe), 
saltvandspræparater fra vagina for clue-cells. Vil blive demonstreret af lægerne. 
 
 
Laboratorieundersøgelser: 
 
 
Vi kan selv undersøge Hb, blodsukker, CRP, SR U-HCG, INR og urin med multistix. 
Bliver demonstreret af læger og sygeplejersker. 
 
Dyrkning og resistensbestemmelse af urin samt undersøgelse for patogene tarmbakterier sendes til 
Mikrobiologisk afdeling, Skejby sygehus, podning fra sår i Stuarts medium til Skejby sygehus, 
undersøgelse for parasitter til Parasitologisk afdeling, Skejby sygehus, mikroskopi og podning for 
hudsvamp til Mikrobiologisk afdeling  i Herning, som betjener hele Region Midt.  Prøverne mærkes 



med stregkode fra Webreq seddelen. 
 
 
Blodprøver: 
 
Vi tager alle blodprøver, der tåler transport. Der er centrifuge i laboratoriet. Dette er gældende indtil 
videre. Afhentningsordning indføres i løbet af foråret 2012 
Blodprøverne afleveres i laboratoriet påført stregkode fra Webreq prøveseddelen.  Det fremgår af 
teksten på seddelen, hvilke prøver, der skal centrifugeres, disse stilles i stativ. 
 
Chirurgia minor: 
 
Udføres i det omfang, der er mulighed for. 
 
Bibliotek: 
 
Der findes håndbogsbibliotek. 
 
Holdninger og etik: 
 
Vi er i vort arbejde bundet af lægeløftet samt forskellige internationale deklarationer. UL forventes 
at optræde respektfuldt og empatisk overfor såvel patienter som personale. Vi vil være 
opmærksomme på uhensigtsmæssig adfærd. 
 
Præsentationssamtale: 
 
Før UL begynder i praksis inviteres til gensidig præsentationssamtale. Her vil blive diskuteret UL's 
forventninger til opholdet og tutors forventninger til UL. 
Praksis gennemgås, konsultationslokalet vil blive forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse 
gennemgås. 
 
 
Introduktionsperiode: 
 
Inden for de 2 første uger i praksis, vil UL's kompetanceniveau blive vurderet og arbejdet 
tilrettelagt i henhold til dette. 
UL får lejlighed til føle de faste læger's arbejde i konsultationen og på sygebesøg. Der er hver dag  
kl 13 fast supervision af UL's konsultationer (om onsdagen bliver det lidt senere), der vil hele dagen 
være mulighed for ad hoc supervision. 
Følge sygeplejerskernes ”kroniker” konsultationer. 
 
 
Det daglig arbejde: 
 
Lægehuset har åbent kl. 08-16 mandag, tirsdag, torsdag og fredag, onsdag kl. 08-17. UL's 
arbejdstider i henhold til overenskomsten inden for disse tider. 
Frihed til kurser og ferier aftales.. 
Tlf. tid kl. 8-9. Kort morgenmøde kl. 9.15. -9.30, herefter konsultationer, frokost kl. 12.30-13. 
Akutte konsultationer kl. 13-13.30 Igen konsultationer kl 13.30 -16. Onsdag til kl. 17. 
Uddannelseskonference om onsdagen kl. 13,  personalemøde om onsdagen hver måned. 
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