
Praksisbeskrivelse for lægerne Vestergade 1, 8600 Silkeborg. 
 
Adresse: Vestergade 1, 1sal, 8600 Silkeborg 
Telefon: 86821190 
Akut telefon: 21441636 
Faxnr.: 86804037 
Ydernummer: 061069 
 
Lokaler: Vi bor til leje helt centralt i 150 m2 lyse lokaler af ældre dato. Der er konsultationsrum, 
undersøgelsesrum, fælles laboratorium og sekretærrum, venteværelse og køkken/frokoststue, 2 toiletter. 
Uddannelseslægen vil få eget konsultationsrum, der er lille, men lyst og venligt. Gynækologisk 
undersøgelse foregår i et af undersøgelsesrummene (tilknyttet de faste læger). Efter ønske kan de faste 
lægers konsultationsrum benyttes på lægernes fridage. 
 
Patientgrundlag: ca 2000 gr 1 patienter, heraf ca 325 børn under 16 år. Enkelte gr 2 patienter. Der er 
åbent for tilgang. 
 
Praksis historie: I en lang årrække drevet som solopraksis af Hans Vilhelm Jakobsen. Denne overdrog 
i 2006 praksis til Dorthe Kjølseth og Sonja Simonsen, som etablerede delepraksis. I 2008 blev praksis 
tildelt et extra ydernummer. Pr marts 2009 trådte Sonja Simonsen ud af praksis. Siden er praksis drevet 
af Dorthe Kjølseth i samarbejde med Anne Marie Rask (vikar/amanuensis) med hvem mulighederne 
for fremtidigt kompagniskab undersøges. Klinikken har ikke tidligere været uddannelsespraksis. 
 
Læger i praksis:  
Dorthe Kjølseth, Klostervej 40, 8680 Ry, tlf 86893783, mobil 21465840 
Anne Marie Rask,  Rosenborgbakken 12, 8600 Silkeborg, tlf. 87206096, mobil 61691160 
 
Personale i praksis: 
Ulla Thygesen, SOSUassistent, sekretær, deltid 
Annette Pedersen, sekretær, deltid. 
Maria Lidegaard, rengøring 
Sofie Konradsen, skolepige, indkøb, oprydning, opvask mm. 
 
Sekretær Annette Pedersen varetager fortrinsvist sekretæropgaver, mens Sosuass. Ulla Thygesen 
fortinsvist varetager patientrelaterede opgaver (konsultationer). De kan dog begge varetage alle 
opgaver og således afløse hinanden. 
 
Arbejdsgang: Praksis er dgl. åben 8-16, torsdag dog 8-16,30. Fredag eftermiddag deltager vi i en 
vagtring sammen med 5 andre praksis (skiftes til at passe vagten), hvilket betyder, at vi oftest lukker 
først på eftermiddagen fredag.  
Lægerne arbejder hver 2 hele og 2 halve (formiddage) dage i praksis. Lægerne skiftes til at varetage 
akutte opgaver dvs akutte patienter, sygebesøg mm. Det er akutlægen, der superviserer 
uddannelseslægen.  
Fra april 2010 indføres åben konsultation uden tidsbestilling. Samtidig afskaffes  fast lægetelfontid (8-



9). Der er dgl 8-12 telefontid ved sekretær, dvs til tids- og medicinbestilling, prøvesvar mm. Der kan 
endv bestilles tid, medicin og stilles spørgsmål per mail. Der holdes personalemøde en torsdag i hver 
måned. Lægemøde m faglig diskussion på øvrige torsdage. 
Der påtænkes ikke lukning af praksis i sommerferien. 
 
Dagsrytme for uddannelseslægen: 
8-9 planlagte konsultationer 
9-10 åben konsultation 
10-10.30 pause 
10.30- 12.15 planlagte konsultationer 
12.15-13 frokostpause, alle spiser sammen fra 12.40-13 
13-13.30 mails + telefon 
13.30-14 fast supervision og gennemgang af patienter. 
14-15 planlagte patienter.  
 
Praktiske forhold: 
Vi tager selv alle blodprøver og udfører selv, hgb, blodglucose, SR, CRP, U stiks, U mik (fasekontrast), 
urindyrkning og resistensbestemmelse, grav. test, strept. A, wet smear, EKG, spirometri, vortefrys, 
podninger samt tympanometri. 
Prøver, der skal videresendes, afhentes hver dag med bud. 
Den praktiske oplæring i disse procedurer vil foregå i introduktionsperioden. 
 
EDB: My Clinic, internetbaseret program. Elektronisk kommunikation med samarbejdspartnere indefor 
både primær- og sekundær sektor samt med patienter (tidsbestilling, e-mail konsultation, 
receptfornyelse). 
 
Supervision og undervisning: 
Du vil have en fast tutor (Dorthe Kjølseth), som deltager i introduktions- og evalueringssamtalerne. 
Klinikken vil tilrettelægge et undervisningsprogram til de første uger (lære pc-system og praktiske 
færdigheder). Her vil du også få lejlighed til at "følge med" de faste læger. Du vil også her blive 
introduceret til samarbejdspartnere (speciallæger mm.). 
Der er dgl supervision fra 13.30 –14 på skift mellem de faste læger. 
Ad hoc supervision foregår efter behov, hvor dagens tutor kan tilkaldes. 
Vi planlægger 3 ud af 4 torsdage et lille lægemøde (ca ½ time), hvor vi kan gå i dybden med faglige 
emner, diskutere vanskelige patienter, give referater fra kurser o lign. 
 
Frokost: Vi prioriterer dgl. fælles frokost 12.40 - 13. Lidt brød og pålæg har vi købt til formålet. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
 
med venlig hilsen lægerne Vestergade 1, Dorthe Kjølseth & Anne Marie Rask 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 


