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Lokalisation    Praksis ligger på Vestergade 22, hvortil vi flyttede i november 2003. 

Byens anden praksis, som vi deler vagten fredag eftermiddag med, ligger 
på Realskolevej.  

 Lægehuset er topmoderne indrettet, og vi står for lejemålet til en                                              
 psykolog og en kiropraktor.   
                                          Der er 7.500 gr. 1 og ganske få gr. 2 ptt 
      Vi betjener 2 plejehjem, hvor vi tilser vore egne patienter. De fleste 

patienter bor i Viborg Kommune,  nogle få bor i Faurskov og Silkeborg 
Kommuner.  

 
Praksis’ historie  Praksis er dannet ud fra en sammensmeltning af  2 solopraksis i byen for 

mere end 30 år siden. Siden da er den støt og roligt vokset sig større og 
større til nu 5 kompagnoner. Grundlaget for denne vækst er øget 
patienttilgang, fordi pumpefabrikken Grundfos har været i en vældig 
ekspansion i byen. 

 
Kompagnoner  Robert Pind, 1947 / 1978 
   Esben Iversen, 1953 / 1993 
   Merete Jørck, 1955 / 1994 
   Poul Oluf Olesen, 1960 / 2001.  
   Anna Iben Hollensberg, 1966/2010 
 
   Esben Iversen er efteruddannelsesvejleder 1 dag om ugen. 
    
   Merete Jørck er praksiskonsulent på ortopæd. Kir afd Sygehus Viborg 
    
   Poul Olesen er praksiskonsulent på med afd Sygehus Viborg og amtslig 

praksisudviklingskonsulent 
 
 
                 Helle Kyrval er fra 1/11-2010 ansat som fast vikar 
    
    



    
Personale  Der er 4 sygeplejersker 
   Anne Mette Schmidt, Hanne Vestergaard og Jonna Karlsen  
   Hanne Vestergaard er kørende sygeplejerske om onsdagen, tager da 

blodprøver. 
   Der er 2 Bioanalytiker Bodil Nørgaard og Lene Niklassen 
   2 sekretærer: Karin Dideriksen og Tina Koudal 
 
Geografi  De fleste patienter bor i den gamle Bjerringbro Kommune indenfor en 

radius af 10 km, nogle enkelte bor længere væk.  
 
Dagsrytme  Hver dag ligner hinanden undtagen den dag, hvor vi på skift er 

”kørelæge”.  
 
   De  almindelige dage har vi telefontid fra 8 -8.30, konsultationstiderne 

starter kl 8.30 og  bliver ved til kl 15. 00 
 
   Om torsdagen har vi sen aftenkonsultation kl 16-17 på skift 2 læger ad 

gangen.  
   Vi har almindeligvis 25 patienter om dagen, med 10 min.s moduler til 

patienterne, nogle specielle konsultationer bliver planlagte længere, der 
er 5 moduler pr timer, og der er indskudt flere kaffe/frokostpauser. Som 
YL startes blidt op, og man er selv ansvarlig for den daglige kadence. 
Kørelægen kører alle sygebesøgene ( i gn.snit 4-5 pr dag), ligesom han 
tager sig af de akutte patienter, der kommer efter telefontiden. Kørelægen 
godkender medicin og læser post .m.m. 

 
   Hver fredag har vi sidste patient kl 12, så er der konference for alle læger 

kl 13-14, hvor vi fordeler rollerne til at komme med inputs.   
   På skift varetages fredag kl 13-16 af én af lægerne i byen. 
 
 
Telefonnr  Klinikken har flere indgående telefonlinier/numre. Praksis´ 

hovednummer, som patienter m.m benytter er: 
   86 68 22 00 Dette nummer er åbent alle dage fra 08.00 – 15.00 
   20 40 58 78  Akut telefon – som er hos kørelægen i tidsrummet 

08.00 – 16.00 
   87 25 54 88 Direkte telefonnr til sekretariatet – ikke oplyses til  

patienter/plejehjem m.m Besvaret hver dag fra kl 07.30. 
 



PRAKTISKE FORHOLD I EGEN PRAKSIS 
 
 
Instrumenter  De mest almindelig anvendte instrumenter findes i hvert 

konsultationsrum. Der er en beholder til de brugte afskyllede 
instrumenter. Sygeplejerskerne tager sig af det videre. YL har ét 
velindrettet lokale, som er identisk med de øvrige læger. Når der er flere 
YL fordeles de efter forholdene. 

 
 
Laboratorium  Blodsukker, hæmoglobin, SR, CRP, INR, L+D, halspodninger, 

mikroskopi af urin, HCG, 
   EKG, Vitalografi, priktest, tympanometri, høreprøve og en del andre 

opgaver løses af sygepl og lab i fællesskab. De lapper over hinanden i 
arbejdstid og dublerer hinanden i ferietider.  

   
 
Lab. undersøgelser De fleste andre lab. us. sendes til sygehusanalyse, efter at prøverne er 

centrifugeret hos os. På disse prøver går der fra 2-4 dage førend vi kan 
afgive et svar.  

   
 
Edb   Vi bruger programmet Medwin. Du vil modtage en grundig indføring i 

anvendelsen, som i løbet af få dage vil virke logisk og let at gå til - 
selvom det ser besværligt ud i starten. Men alle vænner sig lynhurtigt til 
at bruge det, fordi det er en naturlig og nødvendig del af hverdagen.. 

   I EDB er indlagt en beskrivelse af tidsbestilling, journalføring, medicin, 
udskrivning af recept, godkendelsesprocedurer og mange andre 
funktioner, foruden programmet er udstyret  med diverse 
hjælpefunktioner.  

   Vi har egen hjemmeside: www.klinikgaarden.dk hvor patienterne kan 
booke tider, skrive mails til os og bestille fast medicin.  

 
Telefonanlæg  Vi har et telefonanlæg hvor patienterne selv taster sig til den ønskede 

læge i telefontiden. Efter klokken 8.30 stilles der ingen telefoner igennem 
til lægerne, medmindre det er andre læger, eller man er kørelæge, som så 
til gengæld skal tage sig af de akutte opkald.  

    
 
 
 
 



LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE 
 
 
Alment praktiserende læger (vagtringe, 12-mandsforening osv.) 
Navn Adresse Tlf./fax-nr. 
Lægerne Realskolevej Realskolevej 86682233 
   
   
 
Apoteker 
Navn Adresse Tlf./fax-nr. 
Bjerringbro  Nørregade 4 8668 1500 
   
   
 
Speciallæger 
Navn Adresse Tlf./fax-nr. 
Er anført i EDB   
   
   
 
Hospitaler/-afdelinger (inkl. centrallab. og røntgen) 
Navn Adresse Tlf./fax-nr. 
Viborg Sygehus  7844 0000 
   
   
 
Falck-stationer/kørselsordning/taxa 
Navn Adresse Tlf./fax-nr. 
Falck Kørsel 1 70113112 
 Liggende / kørestol 70236257 
 Vagtcentralleder 87403302 
 
Plejehjem , Primærkommuner (spec. hjemmesygepleje, sundhedspleje, fysio/ergo), 
Primærkommuner (spec. socialforvaltninger) og mange andre institutioner er lagt ind i EDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDDANNELSESPROGRAM 
FOR PRAKSISRESERVELÆGER 

 
 
 

 
VI FØLGER PORTEFØLJEN 
OG DE AF DSAM AFSTUKNE REGLER 
 


