
Praksis er beliggende i centrum af Viborg på Preislers Plads 7, 2. sal – i lejede lokaler på ca. 280 kvadratmeter. Vi er to 

praktiserende læger på stedet. Der er tale om en samarbejdspraksis hvor vi hver har vores egne patienter, men har et 

vist fællesskab mht. til lokaler, instrumenter, laboratoriefaciliteter og personale. I bygningen er der foruden vores praksis 

en 4-mandspraksis, og en øjenlægepraksis. Vores klinik har tilsammen tilmeldt ca. 3400 patienter, voksne og børn, hvor 

Ellen har overvægt af kvinder og børn mens Arly har flere patienter i de højere aldersklasser og flere mandlige personer. 

De to tilknyttede læger er: 

  

Ellen Christiansen, praktiserende læge siden 1982 

og 

Arly Heide, praktiserende læge siden 1992 

  

Vi har hver især tilknyttet en sygeplejerske, Henny Andersen er ansat hos Ellen Christiansen og Eva Pinnerup er ansat 

hos Arly Heide, de har begge ca. 30 ugentlige timer. 

Der er to, fælles sekretærer – Helle Vestergaard og Lilly Jensen, begge ligeledes med ca. 30 ugentlige timer.  

Klinikken har daglig åbningstid for patienter fra kl. 8 – 15, onsdag dog til kl. 17 og fredag kl. 13. Telefontiden er hver dag 

mellem 9 og 10. 

Vi indgår i en såkaldt ”dagring” – hvor vi på skift passer byens patienter fra klokken 15 til klokken 16, og om fredagen fra 

klokken 13 til kokken 16, indtil Regionens lægevagt starter klokken 16. 

 Arly Heide deltager endvidere selv i Regionens lægevagtsordning, og for eventuelle uddannelseslæger vil der i et vist 

omfang være mulighed for at deltage, under supervision, i køre- og konsultationsvagter (med afspadsering). 

Praksisfunktionen og personalet er desuden beskrevet på vores hjemmeside www.86602066.dk 

Udover det beskrevne på hjemmesiden er Arly koordinator for praksiskonsulenter på Viborg. Skive sygehuse, og Ellen er 

med i Diabetesudvalget for Region Midtjylland 

 Vores overordnede mål er generelt de samme, men vi udfører dem naturligt lidt forskelligt. Vi diskuterer guidelines og 

følger generelt disse. 

  

Vi har ”Personalemøde” ca. én gang om måneden, hvor praktiske forhold diskuteres. 

Desuden forsøger vi at gennemføre undervisning ligeledes én gang om måneden ud fra indkomne ønsker eller får 

referater fra kurser, der er deltaget i. Som reservelæge er man tilknyttet enten Ellen eller Arly, men man har 

konsultationer med og samarbejder om patienter fra begge praksis. 

 

Normalt tilbydes undervisning af Arly i: Kardiologi, KOL + Astma hos voksne, mens Ellen underviser i  

 Børneastma, Gynækologi, Hypertension og Diabetes. Eva underviser i udenlandsvaccination. 

 



Klinikken er udbygget med diverse laboratoriefaciliteter som betjenes dels af lægerne selv, dels af sygeplejersker og 

sekretærer. Her kan nævnes EKG, spirometri, tympanometri, audiometri, hæmoglobin, glucose, CRP, strep A – test, 

urinundersøgelser med dyrkning og resistensbestemmelse, mikroskopi. 

Der er 6 kliniklokaler, et fælleslaboratorium og et mindre laboratorium/lagerrum, desuden sekretariat, venteværelse, 

patienttoilet, personaletoilet, garderobe og køkken/opholdsrum. 

  

Edb-systemet (”Novax”) er fuldt udbygget og kan kommunikere elektronisk med sygehuse, speciallæger, apoteker og 

kommuner m.m., mulighed for online opkobling til diverse, nyttige hjemmesider via bredbåndsforbindelse og der er åbnet 

for E-mailkonsultationer samt elektronisk tids- og medicinbestilling. 
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