
 
 

Beskrivelse af praksis 
 
 
 

Praksis adresse er: Lægerne På Smedebakken, Papirfabrikken 36 C, 8600 Silkeborg. 
 
Tlf. nr. 86 82 07 55, fax. 86 80 13 63.  
 
Vi har et hemmeligt telefonnummer 24 43 08 66 
 
Ydernummer 066362.  
 
Praksis har 6 konsultationslokaler, 1 laboratorium, venteværelse, kontorområde, depot rum,  
privattoilet, patienttoilet (med skab i væggen til urinprøver) og personale rum(helt nyt). 
 
Praksis er pr. 01 10 06 etableret som en delepraksis - vi er tre faste læger, der deler to 
ydernumre. Praksis er beliggende i Silkeborg midtby på den grund, hvor den gamle papirfabrik 
tidligere lå placeret.  
Praksis er en blandet land/by praksis med (pr. 01. 02. 09) 3853 antal pt. Disse er ligeligt fordelt 
på aldersgrupper og socialgrupper. Praksis er lukket for tilgang feb. 2009. 
 
Praksis er uddannelsespraksis siden 2004. 
 
I visse perioder har vi to uddannelseslæger i praksis på samme tid. Nærmere herom under 
introduktionen til praksis. 
 
 
 
Læger i praksis:    
 
Margit Højland født 1952  
 
Jane Kirkeby Gregersen født 1969 og 
 
Marius Andersen født 1970.  
 
 
 
 
 
 



Personale i praksis er 2 deltidssekretærer:  
 
Marianne Green er sekretær ansat sep. 2007. 30 timer/uge. 
 
Mariann Nedergaard Jensen er sekretær ansat feb. 2007. 33 timer/uge  
 
Ny sekretær 15 timer/uge planlægges ansat vinter 2010. 
 
 
Arbejdstid på skift kl. 8 til 16 – dog torsdag til 16.30. Herefter er der papirarbejde af vekslende 
omfang for de faste læger. Uddannelseslægen arbejder 08 -15.24 som tilstræbt gennemsnit eller 
efter aftale ændret fordeling med lang torsdag og tidligere fri fredag. 
 
 
Fra  sommer 2008 er ansat sygeplejerske Ina Husted med 30 timer/uge. 
 
Fra 4/1 2009 er sygeplejerske Lise Bay ansat. 
 
 
 
Rengøring udføres af 2 piger hver eftermiddag efter kl. 16. Disse står også for indkøb af frokost 
til alle. Dette betaler praksis. 
 
Arbejdstiden er hverdage fra 08.00 til 15.00 dog torsdag til 16.30 de faste læger. Herefter er der 
papirarbejde af vekslende omfang for de faste læger. Uddannelseslægen arbejder 08 -15.24 som 
tilstræbt gennemsnit.  
 
Hver dag fra 08.00 til 12.00 er der telefontid ved sekrætær. Der besvares spørgsmål, recepter 
håndteres og der gives konsultationstider. Sygebesøg skal aftales med lægerne. Vurderes det 
relevant at lægerne ringer tilbage til en patient orienteres lægen herom via tidskemaet. 
 
Fra 08.15 til 10.30 er der konsultationer. Efter frokost startes med konsultationer igen fra kl. 
13.15 til 15.00 (dog kl. 16.30 om torsdagen).  
 
Se patientfolder vedr. mulighed for fremmøde uden tidsbestilling. 
 

Vi har hver dag afsat tid kl. 10.30 og kl. 12 til patienter af mere akut karakter. Evt. sygebesøg 
køres på dette tidspunkt hver dag. Det tilstræbes at slutte dagen kl. 16.00. Personalemøde: Se 
opslag i froloststuen. Et fagligt emne drøftes. Uddannelseslægerne forventes at bidrage med et 

eller flere faglige oplæg i løbet af deres ophold.  
 

Sygeplejerskesupervision hver torsdag  af ½ times varighed på skift ved lægener. emner + cases 
anføres på seddel i frokoststuen. Denne seddel med dagsorden og dato er sygeplejerskerne 
ansvarlig for.    
 



I praksis har vi EDB Æskulab system, med elektronisk kommunikation med vore 
samarbejdspartnere. 
 
Praksis har mulighed for e-konsultation, receptfornyelse, tidsbestilling og laboratoriesvar via 
hjemmesiden min-laege.dk.  
 
Margit modtager medicinalrepræsentanter i praksis. De bliver sat til kl. 15.00  tirsdag og onsdag.    
 
Sygdom eller andet akut fravær meddeles så hurtigt som muligt: mobil 20 13 87 88 (Margit) eller 
28 34 85 52 (Marius). 22828686 (Jane) 
  
 

Lokale samarbejdspartnere. 
 
I byen findes en by læge forening, som sørger for samarbejdet i byen. Der er møder ca. 4 gange 
årligt, en social weekendtur samt et socialt nytårsmøde årligt. Der bliver indkaldt til 
samarbejdsmøder med kommune, sygehus, sundhedsplejerske, speciallæger med jævne 
mellemrum.  
 
I praksis har vi, som hovedregel, åbent hele tiden. Ferier aftales, så der dækkes for hinanden. Vi 
kan dog træffe aftale med andre praksis om at passe vore patienter i kortere tidsrum. Jeres 
ferieønsker skrives ind i vores feriekalender snarest muligt. 
 
Sygehushenvisninger er primært til Silkeborg sygehus, dog urologi til Viborg/Herning(Randers) 
sygehus. Pædiatriske henvisninger stiles til Viborg/Herning sygehus. Andre sygehuse kan også 
bruges efter patientens ønske. 
 
Ad radiologi: God service opnås fra Brædstrup: Selvhjulpne patienter kan møde  samme dag til 
almindelige rtg. us. Giv en henvisning i hånden og bed dem ringe først for at være sikker på, at 
man ikke kører forgæves. Rtg. thorax tages kl. 08.00 af patinter der møder m. henv. i hånden på 
rtg. afd. Silkeborg alle dage undt. torsdage. Ring gerne først. 
  
 
Speciallæger  bruges primært efter pt. ønske, men følgende er ofte brugt her: 
 
Hudlæger: Urup Jacobsen Godthåbsvej 4, Silkeborg+ div. øvrige i området omkring Silkeborg. 
                    . 
                                                                          
Ørelæger: Top og Spannow, Torvet 10 D, Silkeborg 
                  Klaus Juul Jensen, Store Torv 6, Århus 
 
Øjenlæger: Have Godthåbsvej 10, Silkeborg 
                    Jens Laursen, Tværgade 9, Silkeborg 
 



Neorologi: Einer Bech, Viborg 
                   Per Smidt Sørensen, Hammel 
                     Erik Lehfeldt , Skanderborg 
                      Per Sehested, Banegårdsplads, Århus 
 
Pædiatri: Kirsten Storm, Århus og Lone Fiil Silkeborg. 
 
Psykiatri:  2 forskellige i Tværgade, Silkeborg. Torben Schulz er ny. Se adresselisten. 
 
Kardiologi: Inger Sihm, Banegårdsplads 20, Århus 
                     Erik La Cour, Banegårdsgade 36A, Århus 
 
Reumatologi: Irene Andersen eftfl., Åboulevarden 39, Århus 
                 Preben Overgård Nielsen, Sønder Alle 4, Århus 
                 Erik Gustavsen, Klostertorv 6, Århus 
Hans Jakob Haga Esbjerg: se liste under henvisninger. 
 
Gynækologi: Nabo: Britt Ljungstrom, Silkeborg 
                       Elin Poulsen Tværgade 9, Silkeborg 
 
Lungemedicin: Lungeklinikken Østergade 22, Silkeborg 
 
 
 
 
Apoteker: Svane apotek, Torvet 9, Silkeborg tlf:86 82 02 00 
                   Ørne apotek, Vestergade 9, Silkeborg tlf:86 82 15 00 
                 Himmelbjerg Apotek, Borgergade 20, Silkeborg tlf:87 22 11 55 
 
Fysioterapeuter: Klinik på Østergade 1, Silkeborg 
                            Klinik på Nygade, Silkeborg 
                             Klinik på Ved Skrænten, Silkeborg 
 
 
Falck: 70 113 112 Region MJ visiterer. 
 
 
 
 
 
Plejehjem: Se i EDB system ALT F3 under plejehjem 
 
 
Kommune: Silkeborg 89 20 80 00 
                       



Regionen: Se Sundhed.dk. Klik på kortet over Region Midtjylland. 
 
Psykologer:  Lise Byrielsen Århusvej 6 , Silkeborg tlf:86 81 44 50 
                      Bodil Apollo Toldbodgade 33, Silkeborg tlf:86 80 17 80 
                      Søren Braskov Vestergade 35 F, Silkeborg tlf:86 80 06 11  
                      Janne Mønsted Vestergade 35 F Silkeborg tlf:86 80 64 36 
                      Torben Palmer Hansen Åhavevej 12, Silkeborg 86 80 64 66 
                      Jytte Schultz Østergade 7A, 2 Silkeborg tlf:86 80 62 40  
 
Se i øvrigt vores opdaterede telefonliste under diverse i Æskulab. 
 
 

Uddannelseslægen: 
 
 

Supervision/undervisning: 
Daglig konference med Uddannelseslægen 12.45-13.15.  Kort gennemgang af dagens program 
efter telefontiden anbefales i starten, hvis det ønskes. Aftales løbende og individualiseres. 
 
Ad hoc supervision foregår med ”bank på døren metoden” . Vi ønsker at uddannelseslægen 
spørger - hellere for tit end ikke at spørge. 
 
Hvis I på tidsskemaet kan se, at der er en spændende patient, I gerne vil se, så skriv en note 
herom på tidsskemaet.  
Er der specielle ting I gerne vil kaldes ind til så mind os om det ofte!! - da vi kan være tilbøjelige 
til at glemme at kalde Jer ind. 
 
Det aftales, i hvor høj grad deltagelse i vagtarbejdet skal være en del af undervisningen.Husk at 
skrive fravær ind i tidsskemaet. PÅ samme måde bookes samtaler: Introduktionssamtale inden 
for 14 dage. Midtvejs efter 3 mdr. Fase 3 læger samtale hver 3. mdr. ud over daglige samtaler. 
Slutevalueringssamtale: een af de sidste uger. 
 
 
Beskrivelse af praktiske forhold i praksis. 
 
Den af Jer ,der ikke har Jeres eget konsultations rum, har et rullebord, hvor jeres udstyr samt 
bøger kan placeres, så I ikke skal bruge tid på at finde rundt i de forskellige lokaler.  
 
Instrumenter: 
I dit konsultations rum findes diverse kontorartikler, edb med printer, vægt, pusleplads, 
højdemåler, syns tavle, otoskop, ophtalmoskop, undersøgelsesleje, telefon, reol, rullebord, 
gynækologiske instrumenter, øre skylle sprøjte, handsker og lign. Mange ting som vi deler ligger 
i laboratoriet, spørg en af os om hver ting. Det tager tid at lære at finde rundt: Spørg! 
 



Til den der har fast lokale: Brug tid på at indrette det, som du ønsker. 
 
Blodprøvetagnings udstyr: På kontorerne og på lab. 
 
CRP, SR, L+D, tympanometri, hb, bs, INR: Lab. 
 
Udstyr til små kirurgiske indgreb inkl. stanse biopsi og frostvæske: Lab. 
 
Negleundersøgelse for svamp: Lab. 
 
Fæces: blod, tarmpatogene bakterier, parasitter og orm: Lab.  
 
Sår kurv og elastikbind: Lab. 
 
Pode pinde, vacciner og "øjenbakke": I køleskabet i lab. 
NB: rejsevacciner afhenter patienten selv på apoteket.  
 
"Strep A"-undersøgelse: På kontorerne og i lab. 
 
EKG er i sygeplejerummet: Skannes ind. 
 
Lungefunktionsudstyr er i sygepleje rummet: Skannes ind. 
 
Mikroskop (samt diverse udstyr inkl. stiks til urin): Lab.  
 
Saturationsmåler.lab. 
 
Instruktionsbøger til mikroskop: Lab. 
 
Doppler gravide og til bt.-måling på ben. Lab. 
 
Medicinsk Kompendium etc. : Lab. samt på lægernes reoler. 
 
 
Introduktionsperiode: 
 
Se særskilt notat. Der udleveres 1. Dag. Den 1. Dag møder I kl. 9. 
 
 
I introduktionsperioden kommer I rundt hos os alle og ser, hvordan vi arbejder.  
 
Dagligt vil vi på skift gennemgå praksisrelevante emner med Jer i introduktionsperioden.   
 
Gradvist sætter vi flere patienter på Jeres lister, efterhånden som du/I føler Jer klar.    
 



Håber I vil få et godt og lærerigt ophold hos os. 
 
Venlig hilsen  
 
Jane Gregersen 
Margit Højland og Marius Andersen 
 


