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Gjern lægehus er bygget omkring 1970, renoveret i 2014. Huset er ejet af lægerne i fællesskab og 
består af et ca. 400 m2 hus og en grund på ca.4000 m2. Der er en stor parkeringsplads og huset er 
bygget i 1 plan så der er gode tilkørsels forhold.  
Der er et laboratorium med udstyr til at måle bl.a. CRP, Hgb og INR samt urinundersøgelser. Vi laver 
desuden EKG, spirometri og distal BT måling. Der tages også blodprøver i klinikken, både hos læger 
og sygeplejerske.  
 

Gjern lægehus er en kompagniskabspraksis med 3 ydernumre. Vi er 3 læger og har ansat 1 sekretær 
med en arbejdstid på 28 timer/uge. 1 sygeplejeske ansat med 37 timer/uge og en social og 
sundshedsassistent også med 28 timer/uge som deler sit arbejde mellem sekretariatet og klinikken. 
 

Vi har tilknyttet ca. 4400 patienter til praksis og der er fortsat åbent for tilgang. 
 

Lægerne er: 
 

Lone Borre (født 1966). Cand.med. 1995 Speciallæge i Almen medicin siden 2002 Har været i 
lægehuset siden 2005. Bor i Gødvad i Silkeborg sammen med mand og 2 børn. Har gennemgået 
uddannelsen til Tutorlæge.  
 

Henrik Madsen (født 1965). Cand.med. 1995 Speciallæge i Almen medicin siden 2001. Har været i 
lægehuset siden 2011. Bor i Sall sammen med Ross. Er ligeledes Tutorlæge.  
 

Marianne Bastholm Weis (født 1974). Cand.med. 2003. Speciallæge i Almen medicin siden 2013, har 
været tilknyttet lægehuset siden 2011. Bor i Gjern med mand og 3 børn. Har endnu ikke gennemgået 
uddannelse til tutorlæge.  
 

Arbejdsplan: 
Alle møder kl. 08.00. Der ses patienter fra dette tidspunkt. I løbet af formiddagen er der afsat tid til 
kaffepause og telefontid med patienter. Konsultationer til omkring kl. 12.00 hvorefter der er tid til at 



følge op. (skrivning af henvisninger mm.) Alle prøver at spise frokost sammen omk. 12.30-13.00.  
Der er afsat tid til supervision dagligt, oftest lige efter frokost.  
Kompetencevurdering udføres i henhold til nye retningslinjer KV 1-5.  
Herefter igen konsultationer til ca. 15.00. 
Hver dag er der en af lægerne der har ”vagten” og som tager de akutte patienter og kører evt. 
sygebesøg. 
Der er altid personale i huset til kl. 16.00. Torsdag er der aftenkonsultation fra kl. 16-17.  
Henrik Madsen har nogle gange om måneden nogle timer på Blå Kors hjemmet som ligger tæt på 
praksis. Derudover er der ”stuegang” på nærtliggende plejehjem, Karolinelundscenteret i Gjern og 
Fårvang Ældrecenter, ca. 1 gang om måneden. Der vil være mulighed for at komme med ud til dette.  
 

Arbejdstiden for uddannelses lægen vil være fleksibel således at den vil kunne tilpasses evt. offentligt 
transportmiddel ligesom det vil være op til den enkelte om vedkommende ønsker at deltage i aften 
konsultations tiden. Dette forventes aftalt ved ansættelses periodens start. 
 

Ved evt. sygeforfald forventes det at der bliver givet besked så hurtigt som muligt således at 
dagsplanen kan tilrettes hurtigst muligt. Lægernes private telefonnumre samt mobiltelefonumre 
udleveres straks ved ansættelsens start. 
 

Ferie forventes meddelt så hurtigt som muligt og med mindst 3 ugers varsel. Lægehuset lukker ikke så 
der vil ikke blive tale om pålagt ferie. 
 

Uddannelses lægen forventes at deltage i sygebesøg og evt. selv foretage sygebesøg i det omfang den 
enkelte føler sig i stand til. Der vil altid være en kollega som kan kontaktes ved spørgsmål. 
 

Uddannelsesforhold: 
Uddannelses lægen vil få sit eget konsultations lokale og der vil altid være mindst 1 læge i huset som 
kan give ”ad hoc” undervisning. Det tilstræbes at give svar på eventuelle spørgsmål så hurtigt som 
muligt enten ved at benytte det interne telefon system eller ved at kontakte lægerne i deres 
konsultationer. Det tilstræbes at der dagligt vil være afsat tid i kalenderen hos en af lægerne og 
uddannelses lægen til at afklare mere generelle spørgsmål. 
Der vil desuden blive afsat tid til mere formaliseret undervisning hvis indhold forventes aftalt med den 
enkelte uddannelses søgende læge ved ansættelsens start. 
 

Henrik Madsen og Marianne Weis kører lægevagt og uddannelses lægen er velkommen til at deltage i 
vagten. 
 

Der vil i god tid blive afsat til i kalenderne til at afholde introduktions-, justerings- og evaluerings 
samtaler. 
 

Ca. 1 gang om måneden vil der i huset blive afholdt Husmøder med resten af personalet og uddannelses 
lægen forventes at deltage i disse møder som er placeret i den normale arbejdstid. 
 

Følgende introduktion forsøges gennemført: 
 



1 dag. Mødetid kl 8.00. Rundvisning i huset. Introduktion til EDB systemet. Introduktion til 
honorartabel. Efter frokost deltagelse i en af de andre lægers dagsprogram. 
 

2 dag. Introduktion ved sygeplejeske og sekretærer i laboratoriearbejdet og sekretariatsfunktioner. 
Deltagelse i konsultationer eller træning i brug af EDB systemet efter behov 
 

3 dag. Første egne patienter. Tidsforbrug aftales med sekretærer hen ad vejen. 
 

Introduktions samtalen aftales gennemført inden for de 2 første uger. Ved denne samtale aftales 
tidspunkt for justeringssamtalen.   
 
 
 

Nyttige telefonnumre. 
 

Lone Borre. 
e.mail lone.borre@dadlnet.dk 
 

Marianne Bastholm Weis 
e-mail marianne_negrepontis@dadlnet.dk  
 

Henrik Madsen  
e-mai :l doktor.madsen@hotmail.com 
 
 

Lægehuset Gjern 
Telefon 86875011 
 
 


