
Praksisbeskrivelse for Lægehuset Hornum, 

Hasselvej 6, 9600 Aars

Om lægehuset

Lægehuset Hornum Tlf. nr. 9866 6003 / akut tlf. nr. 3026 0941

Hasselvej 6 Fax nr. 9866 6740

9600 Aars

Hjemmeside: www.laegehusethornum.dk

Mail: laegehuset_hornum@live.dk / www.minklinik.dk

Lægehuset er en to-mands kompagniskabspraksis beliggende i den lille by Hornum ved Aars. Byen 

har omkring 1.100 indbyggere. Lægehuset har eksisteret siden januar 2007. 

Lægehuset har et stort geografisk optageområde i blandet land – og byzone. Der er i øjeblikket ca. 

3.600 tilmeldte patienter. Aldersfordelingen er svarende til regionsgennemsnittet og der er et bredt 

patientgrundlag. Børn udgør ca. 18 %.

Lægehuset drives fra egne velindrettede, flotte og lyse lokaler på i alt ca. 240 kvm. Der er 4 store 

konsultationsrum og uddannelseslægen vil således have eget rum.

Personale

Læger

Lægehuset er en kompagniskabspraksis mellem Helge og Søren Donslund.

Søren Donslund fungerer som leder/chef og har ansvaret for den daglige drift.

Som fast vikar er ansat Gertrud Buskov.



Praksispersonale

Lægehuset har ansat sygeplejerske Bettina Gregersen, lægesekretær Pia Odderskov og social – og 

sundhedsassistent Marianne Harbo.

Arbejdstid mv.

Lægehuset har åbent alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00.

En typisk arbejdsdag ser således ud:

Kl. 08.00-11.00: Konsultationer

Kl. 11.00-12.00: Telefonkonsultationer og godkendelse af recepter

Kl. 12.00-12.30: Frokost

Kl. 12:30-15.30/16.00: Konsultationer, herunder akutte og sygebesøg.

Ved uddannelseslægens ophold i Lægehuset vil der naturligvis være indlagt flere pauser i løbet af 

en arbejdsdag.

Mandag er der aftenskonsultation indtil kl. 17.30.

Fredag er der konsultationer indtil kl.12.00, herefter modtages kun akutte patienter. 

Sygebesøg: Der er forholdsvis få sygebesøg. Disse køres om eftermiddagen inden kl. 16.00.

Personalemøder: Afholdes ca. en gang om måneden eller efter behov. 

Lægevagter: Lægehuset deltager i lægevagtordningen i Region Nordjylland. Uddannelseslægen 

deltager i vagtordningen svarende til uddannelsesniveau i henhold til gældende regler/aftaler. 

Ferie: Afholdes efter aftale.

Kurser: Såvel læger som praksispersonale deltager i eksterne og interne kurser.



EDB/kommunikation

Lægehuset anvender MyClinic, der er et fjernserverbaseret journalsystem. 

Der er adgang til internettet fra alle konsultationslokaler.

Det er muligt at kommunikere med lægehuset ved mail, herunder e-konsultation, receptfornyelse og 

tidsbestilling. 

Uddannelsesforløb i Lægehuset 

Præsentationsmøde

Før uddannelseslægen begynder i praksis inviteres der til et uformelt møde, hvor huset præsenteres 

og det praktiske gennemgås.

Introduktionsperiode

Uddannelsesforløbet indledes med en introduktionsperiode, hvor uddannelseslægen bliver fortrolig 

med dagligdagen i lægehuset, herunder oplæring i journalsystemet. Uddannelseslægen vil blandt 

andet få mulighed for at overvære de øvrige lægers konsultationer og deltage i sygebesøg.

Daglig supervision/rådgivning

De øvrige læger står dagligt til rådighed med supervision og faglig sparring. Der er særlig fokus på 

undervisning af uddannelseslægen, særligt ved interessante faglige problemstillinger. 

Derudover drøftes/gennemgås uddannelseslægens patienter dagligt. 

Der er endvidere mulighed for videooptagelse af uddannelseslægens konsultationer.

I øvrigt vil der være løbende evaluering og gennemgang af kompetencer. 

Arbejdstilrettelæggelse

Uddannelseslægen har som udgangspunkt daglig arbejdstid fra kl. 08.00 til kl. 15.00. Arbejdstiden 

fastlægges nærmere efter aftale med Søren Donslund. 



Der vil i arbejdstiden være indlagt pauser med henblik på drøftelse/gennemgang af 

uddannelseslægens patienter eller andre relevante emner. 

Mandag er der aftenkonsultation. Det aftales nærmere, hvorvidt uddannelseslægen har mulighed for 

at deltage heri. 

Uddannelseslægen er omfattet af overenskomsten med YL.

Hvorfor vælge et ophold hos Lægehuset Hornum

I vores lægehus er der en hyggelig atmosfære og en familiær stemning. Der er således et godt 

arbejdsmiljø, og her skal være plads til den enkelte. Vi lægger vægt på uformel dialog samt en rar 

og humoristisk omgangstone i huset. 

Vi har dygtige og kompetente medarbejdere, der hjælper og supplerer hinanden efter bedste evne.

Det er samtidig en fleksibel arbejdsplads, hvor der er mulighed for at arbejde selvstændigt og få 

masser af faglige udfordringer.

For nærmere info

Se vores hjemmeside. Du er også meget velkommen til at kontakte Søren Donslund. 


	Vesthimmerland_Lægehuset Hornum 0814.docx

