
Velkommen til Lægerne i Hvidbjerg, Sønderlandsgade 5, 7790 Thyholm. 
 

Thyholm er en naturskøn landfast halvø i Limfjorden lokaliseret godt 20 km nord for Struer. Området 

består af små landsbysamfund hvoraf øen Jegindø er landfast med Thyholm. Byen Hvidbjerg er den 

største by og centrum i området. Der er landbrug, få industrivirksomheder. En stor del af befolkningen 

pendler. Der er 1 efterskole samt en centralskole med overbygning. 

Thyholm har siden kommunalreformen i 2007 været en del af Struer kommune region Midtjylland. 

Lægehusets historie 
Lægerne Hvidbjerg er flyttet ind i nyrenoverede lokaler i Hvidbjerg gamle sygehus, en flot bygning fra 

forrige århundrede, med adresse Sønderlandsgade 5. 

Praksis blev grundlagt som en kompagniskabspraksis i 1969 idet byens 2 lægepraksis blev lagt sammen. 

Asger Lauridsen og Kaj Erik Petersen arbejdede i kort tid sammen i kælderen til den tidligere lægebolig i 

Jens Globs Alle 3. Thyholm kommune ’Helsehuset’ i 1970. 

1970 til 1973 arbejdede Knud Goll sammen med Asger Lauridsen. Fra 1974 blev man 3 læger idet Nils 

Albrechtsen og Bodil M. Nielsen blev en del af kompagniskabet da Knud Goll trådte ud og blev 

psykiater. Da Albrechtsen gik i solopraksis på Mors indtrådte Orla Gammelby i praksis 1986. 

I 1998 overtog Jens Ginnerup Andreasen Asger Lauridsens praksisdel. 2001 overtog Iben Kollemorten 

Bodil M. Nielsens praksisdel. I 2005 overtog Brita Zinck Orla Gammelbys andel. Iben Kollemorten døde 

i 2008 efter langvarig sygdom. Brita Zinck valgte nye udfordringer og ophørte 31. december 2015.  

I årene fra 1969 til 1995 var Asger Lauridsen sygehuslæge ved det lille Hvidbjerg Sygehus i 

Sønderlandsgade og fra 1995 indtil 1. oktober 2000 var det Lægerne i Hvidbjerg (altså vores praksis) der 

varetog det lægelige arbejde på sygehuset. Sygehuset som er opført i 1892 som et epidimisygehus, har fra 

2000 til 2012 været bofællesskab for 5 voksne psykisk handicappede. 

Den nærmeste lægepraksis ligger i henholdsvis Struer (20 km syd) samt Hurup (15 km nord). De fleste af 

– men ikke alle – Thyholms indbyggere er tilmeldt vores praksis. Aktuel ca 2800 gruppe 1 patienter 

heraf ca. 600 børn. Vi har ganske få gruppe 2 patienter. Der er 1 ældrecentre, 1 idrætsefterskole samt 2-3 

behandlingshjem for psykisk udviklingshæmmede og unge med psykiatriske diagnoser. 

Nærmeste sygehuse i region Midt ligger i Holstebro 40 km syd samt Herning 70 km. Der er præhospitals 

assistance med narkose sygeplejerske og læge udgående fra Holstebro, og vi relativt ofte besøg af 

helikopter. Vi benytter også sygehuset i Thisted region Nord 65 km nord for os. 

Værdigrundlag 
Hos os er ethvert menneske unikt med egne ressourcer/egenskaber, personlighed og eget særpræg. Alle 

mennesker er lige meget værd. Patienterne skal behandles med respekt og værdighed samtidig med at 

den faglige behandling skal være så god som mulig. Vi vil have særlig omsorg for dem der er mest syge. 

2 
”… aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har 
forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig 
magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til 
samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for 
den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min 
egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre 
mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. ” 
Hvem er vi? 
Læge Jens Ginnerup Andreasen (f. 1961 Farsø), cand. med. 1991 Aarhus universitet. Speciallæge i Almen 

Medicin 1997 Ringkøbing Amt (nuværende vestlig del af region Midt). Bosiddende i Holstebro. 



Lotte Bang Jensby Leegaard, sekretær ved telefon og skranken. Tager sig af bogholderi. Udover dette er 

hun lægehusets ”blæksprutte” og kan hjælpe med praktiske spørgsmål. Hun er uddannet i bank og har 

arbejdet som sådan i 20 år. Vi ansætter hende marts 2015 og arbejder 30 timer. 

Bodil Sørensen, sygeplejerske, ansat i praksis siden november 2012. Bodil har selvstændige 

konsultationer, hovedsageligt kronikerkontrol, men også akut medicinske problemstillinger. Hun er 

ansvarlig for indkøb af forbrugsvarer. 32 timers arbejdsuge. 

Hanne Dahlgaard, sygeplejerske som udover diverse sygeplejemæssige opgaver især har ansvar for 

blodprøvetagninger og laboratoriet. Hanne har været i praksis siden april 2002. Hendes arbejdstid er kl. 

8-15 mandag til torsdag og 8-12 om fredagen. 

Loredana W. Nielsen, er ansvarlig for rengøring af klinikken, hun serverer desuden frokost og spiser 

sammen med os fra 12.30-13.00. Udover dette er hun behjælpelig med påfyldning af forbrugsvarer. 

Organisation af arbejdet 
Praksis har åbent alle hverdage fra kl. 8 til 16. Mellem kl. 8 og 9 er der telefontid, hvor vi sidder i hvert 

vores konsultationsrum og besvarer spørgsmål og visiterer patienterne. En af lægerne har ’vagten’, dvs 

ser de akutte patienter og køre akutte sygebesøg. Men vi hjælpes tit ad. 

Patienterne sættes til fra kl. 9:10 til 11:40 og igen fra kl. 13 til 15. Den der har vagten bliver til kl. 16. 

Akutte patienter med 10 min tider, ikke akutte 20 min. tider. Dette kan fraviges hvis man skønner det 

relevant. 

Patienterne kan bestille medicin og elektive tider mellem kl. 9 og 12:30, hvorefter telefonen er lukket. 

Der vil blive henvist til akut mobil nummer. 

Vi har frokost (som praksis betaler) kl. 12:30 til 13 hvor alle tilstedeværende er samlede. Onsdage er der 

fælles formiddags kaffe pause. 

Der holdes personalemøde ca. 8 gange årligt – en hverdag i arbejdstiden. Ca. hver 14. Dag samles vi til et 

’mini personale møde’ over middag. Desuden ½ times lægemøde ’en gang ugentlig ligeledes over middag. 

 

På grund af afstanden til speciallæger og sygehus er vores arbejde meget varieret. Vi tager de fleste 

blodprøver selv. Udfører spirometri, EKG. I eget lab foretages INR, CRP, Hbg, blodsukker, Strep A, Urin 

us, urin HCG,mikroskopi , hjemme BT. De fleste ting ved sygeplejerske. 

EDB, telefon 
Vi har XMO (CGM) V8 systemet, hardware fra 2012 med lokal server. 

I øvrigt hjemmesiden www.hvidbjerglaegerne.dk hvor patienterne kan få emailkonsultationer, bestille 

medicin samt tid for undersøgelse. 

Uddannelseslæge 
Som uddannelseslæge indgår du i princippet på ligefod med os læger i praksis, idet vi selvfølgelig tager 

hensyn til dit uddannelsesniveau og erhvervede kompetencer. 

Mødetiden/arbejdstiden er klokken 8:00 til 16:00, så ugens 37 timer lægges indenfor disse timer. 

Arbejdstiden aftales så langt frem i tiden som muligt. Ferie afholdelse så vidt muligt efter ønske. 

Du får dit eget konsultationsrum. Lægetaske kan lånes af os. Kørsel på sygebesøg afregnes med 

sygesikringens takster. Praksis deltager i region Midts lægevagts ordning. 

Du har fri til al obligatorisk undervisning og herudover evt. fri til øvrigt praksisrelevant kursus efter 

aftale. Efter et kursus vil vi gerne du deler ny viden med os, ligesom vi vil forsøge at gøre det, når vi har 

været på kursus. 

Herudover vil vi hjælpe dig med at arrangere besøg hos speciallæger og institutioner der har relevans for 

din uddannelse. 

Introduktion 
Der vil være planlagt et introduktionsprogram over nogle dage afhængig af uddannelsesniveau. 



Vi regner med, at du den første dag møder efter aftale. Brita Zinck vil som din tutor introducere. Der vil 

ikke være planlagte patienter til dig den første dag. Vi vil bruge tid på præsentation af personalet, 

rundvisning, demonstration af telefon og EDB-systemet med mere – garneret med kaffe/the. Så er du 

velkommen til at ’kigge over skulder’ og måske gå i gang med at prøve tingene af selv med den 

nødvendige supervision. Det er vigtig at få lært vores arbejdsmetoder og holdninger til arbejdet at 

kende. Spørg endelig om alt, hvad du er i tvivl om! Der er ingen dumme spørgsmål hos os, hverken i 

starten eller senere. Så tag fat i os, vi vil være åbne for såvel faglige som personlige problemstillinger. 

Det er vigtigt for os at alle i praksis er trygge. 

I introduktionsdagene vil du få tid sammen med personalet og blive sat ind i deres arbejdområder. 

Vi glæder os til at lære dig at kende og til at lære fra os af et interessant og varieret lægearbejde. Målet er 

at vi sammen med dig får givet dig et udbytterigt ophold, der rækker ud over hvad den elektroniske 

portefølje og tjekliste tilsiger dig. 

Jens september 2017 


