En af de største forandringer for lægerne på Mors i starten af 1900-tallet var
skiftet fra hestevogn til automobil. I 1923 anskaffede læge Schütten sig sin første bil, og her ses han med familien foran lægeboligen i Hvidbjerg.
One of the bigger changes for the GPs on Mors in the early 1900s, was the introduction of cars. In 1923, doctor Schütten got his first car. The photo shows
Schütten with his family.

DE FØRSTE PRAKTISERENDE LÆGER PÅ MORS

Fra 1810 til 1900 steg antallet af læger i Danmark fra 279 til 1330, og mange af
dem nedsatte sig som praktiserende læger ude i de mindre byer. En af dem var
doktor Franz Christian Schütten.

kunne køb af medicin let løbe op i to til fire kroner. Sammenlagt gav det en regning på otte til ti kroner for et lægebesøg. Til sammenligning lå daglejerlønnen
på omkring 30 øre i timen, så et lægebesøg kunne nemt koste tre dages arbejde.

Doktor Franz Christian Schütten
I 1896 aflagde læge Schütten medicinsk embedseksamen i København, og nogle
måneder senere valgte han at slå sig ned på Sydmors og etablere egen praksis i
Hvidbjerg, som han drev indtil sin død i 1937. De første år kom patienterne hovedsageligt fra Hvidbjerg og Karby, men hans virke spredte sig hurtigt til også at
omfatte patienter i Tæbring, Outrup og Rakkeby, samt et par i Thyholm.

Doktor Jens Lund
Næsten samtidig med læge Schütten slog Jens Lund sig ned som praktiserende
læge i Nørre Herred i Øster Jølby. I begyndelsen bestod lægepraksissen af to lejede værelser på gården Dalsminde, med et værelse til bolig og et til konsultation.
Der gik dog ikke lang tid, før læge Lund, i ledtog med den nytilkomne dyrlæge,
lejede et hus, hvorfra de begge kunne drive deres praksis. Senere flyttede læge
Lund sammen med hustruen Charlotte Claudiane og deres fire børn ind i lægeboligen på Præstbrovej.

Schütten mødte fra første dag de uundgåelige sygdomme på landet, som var alt
fra børn med bronkitis, ældre med lungebetændelse, alderdomssvækkede med
svage hjertelyde og folk med betændte sår. En stor del af sygdommene skyldtes
de dårlige boligforhold, påklædningen og underernæringen, der var tæt forbundet med fattigdommen. Derfor bestod hans arbejde blandt andet i at ordinere
sengeleje, varme omslag, diæter og give styrkende medicin.
En dyr affære at gå til lægen
I sidste halvdel af 1800-tallet var det at få lægebesøg stadig nyt. Samtidig var det
en dyr affære, da et lægebesøg inden for en køretur på 3,5 km kostede fire kroner. Skulle lægen ud over denne afstand kostede det to kroner ekstra. Derudover

Jens Lunds lægegerning fandt dog langtfra kun sted i konsultationen. Med hest
og vogn kørte han rundt til patienterne i deres egne hjem. Distriktet strakte sig
fra Øster Jølby og Erslev til dele af Tødsø, Galtrup, Bjergby og Gullerup og videre
langs kysten til Sundby, Dragstrup og Skallerup. Den første del af ruten nåede
han om formiddagen, mens turen fra Sundby og hjem til Øster Jølby blev tilbagelagt om eftermiddagen. I de første 20 år foregik den daglige rute med hest
og vogn, indtil læge Lund fik egen bil. Efter 43 år som læge på Mors, solgte han i
1939 sin praksis til den unge Erik Agerholm.

Som 31-årig kom læge Schütten til Mors og fik egen praksis i Hvidbjerg. I 41 år havde han virke som landlæge på
Sydmors, hvor lægeboligen i Hvidbjerg dannede centrum
for hans praksis. Efter hans død i 1937 overtog læge Anders Peder Graugaard Mortensen patienterne i Hvidbjerg
og Søndre Herred.

I 1896 kom den unge læge Jens Lund til Mors i en alder af
kun 27 år. Her havde han sin lægepraksis i 44 år i tæt samarbejde med sin kone, indtil han i 1940 solgte praksissen
til læge Erik Agerholm Christensen. Jens Lund døde i 1953,
og blev foruden sin lægegerning husket for sin store interesse for morsingboernes sprog og dialekter.

Doctor Schütten was 31 years old when he came to Mors.
He served as a GP for 41 years. Schütten died in 1937.

Doctor Lund was 27 years old when he came to Mors in
1896. He served as a GP for 44 years, before selling his practice in 1940. Lund died in 1953 and was remembered for
his work with local dialects as well as for being a doctor.

Distriktslæge Andreas Christian Faartoft nedsatte sig i
1870 som praktiserende læge i sin hjemby Nykøbing. I
1880 overtog han distriktslægeembedet på Mors, et embede han nåede at bestride i 35 år sideløbende med sin
praksis. Samtidig var han også amtssygehuslæge på sygehuset i Østergade. Få år inden sin død i 1923 trak A. C.
Faartoft sig tilbage fra lægegerningen.
Doctor Andreas Christian Faartoft became a GP in
Nykøbing in 1870. In 1880, Faartoft took over as health
inspector on Mors, a position he held for 35 years while
still being a GP and a doctor at the county hospital in
Østergade. A.C. Faartoft retired a few years before his
death in 1923

THE FIRST GPS ON MORS
During the 19th century the number of doctors in Denmark increased from 279 to
1330, and many of them settled as GPs in smaller towns. Franz Christian Schütten was one of them.

clothing, and malnourishment. Going to the doctor was still a rarity in the late
19th century, and it was incredibly expensive. A doctor’s visit could cost as much
as three days’ salary.

Schütten received the diploma of Doctor of Medicine in 1896 in Copenhagen,
but he chose to settle on southern Mors, where he practised medicine until his
death in 1937. At his new practice in Hvidbjerg, Schütten encountered a variety of illnesses and problems, mostly caused by poor housing conditions, poor

A contemporary of Schütten was doctor Jens Lund, who settled on northern Mors.
Lund’s work was not limited to his practice, as he drove his horse and carriage to
visit patients at their homes. He continued doing so for 20 years, until he got his
first car. Lund sold his practice in 1939, after serving as GP for 43 years.

Læge Finn Klamer kom til Mors i 1971 som reservelæge på sygehuset,
og to år senere fik han sin egen praksis. Det blev til i alt 34 år som praktiserende læge, inden han i 2007 gik på pension. Derefter var Finn Klamer meget aktiv inden for udviklingen af platformen Sundhed.dk, hvor
vi borgere har elektronisk adgang til vores egen sundhedsdata. Et projekt der blev påbegyndt i midten af 1990’erne og har udviklet sig sideløbende med den elektroniske praksis.

Finn Klamer came to Mors as a resident at the hospital in 1971. Two
years later he started his own practice in Øster Jølby on northern Mors,
where he worked until his retirement in 2007. Klamer became one of
the main forces behind the digitalisation of the Danish Health System,
starting with his own practice in the 1990s.

DEN PAPIRLØSE PRAKSIS I ØSTER JØLBY

1970’erne blev årtiet, hvor der skete et stort generationsskifte blandt de praktiserende læger på Mors. Det var blandt andet Nykøbing Sygehus, med de ledende overlæger Starklint og Aagaard i spidsen, der trak de unge læger til. Efter den
obligatoriske reservelægeturnus var afsluttet, endte flere af lægerne med at slå
sig ned på Mors, hvor de havde praksis, indtil de gik på pension i det nye årtusinde. En af dem var Finn Klamer, der kom til Mors i 1971 og efterfølgende blev
praktiserende læge i Øster Jølby.
Med årene blev flere og flere patienter tilknyttet enmandspraksissen, hvilket betød, at Klamer i mange år havde lukket for tilgang. De travle arbejdsdage bestod
efterhånden af mere og mere papirarbejde, telefonbestilling af medicin på apoteket hver dag og udskrivning af recepter, hvilket gav mindre og mindre tid til
patienterne. Det fik Finn Klamer til at tænke i nye baner.
Mere tid til patienten
Allerede i 1988 var Klamer begyndt at købe EDB-udstyr hjem til sin praksis, og
den 1. januar 1989 blev den nye teknologi taget i brug. Sekretærerne, herunder
Finn Klamers kone Jonna, brugte nu ikke længere kuglepen og skrivemaskine.
Forud var gået mange måneders arbejde med at gøre informationerne fra de
håndskrevne patientjournaler elektroniske, så de nu lå tilgængelige på computeren, når patienten kom ind til Klamer. Det frigav en masse tid.
Førhen, når der var telefontid om morgenen, havde sekretærerne løbet frem og
tilbage med journaler, hver gang en ny patient blev stillet igennem til lægen. Nu
kunne Klamer blot slå dem op i systemet. Foruden de elektroniske journaler blev
recepterne til medicin også skrevet elektronisk og sendt direkte til apotekerne,
blodprøverne fik stregkoder, og kommunikationen med sygehusene foregik gen-

Foruden venteværelset, var det første der mødte patienten selve modtagelsesrummet, hvor
sekretærerne sad ved hver deres computer, hvilket sparede dem for en masse løse papirer. De
grå skabe til højre blev brugt til opbevaring af de fysiske journaler, der i 1989 blev flyttet over
i EDB-systemet. Efter 1989 blev der ikke oprettet nye fysiske journaler. De gamle blev dog opbevaret i skabene for en sikkerheds skyld.
Besides the waiting room, the reception was the first room patients entered at Klamer’s practice, where the secretaries had individual computers. The grey filing cabinets to the right held
the old records, which were digitised in 1989. Afterwards, only digital records were made.

nem computeren. Det største problem i opstartsfasen var dog, at apoteket og sygehusene ikke kunne modtage og læse beskederne fra Klamer, da de endnu ikke
kunne kommunikere fra deres EDB-system med praksissen i Øster Jølby. Klamer
fik dog hurtigt apoteker Aarslev med på idéen, og Sct. Clemens Apotek blev et af
de første apoteker i landet til at modtage recepter elektronisk.
Der skete mange udviklinger i praksissen i Øster Jølby. For eksempel var patienterne de første i landet til at blive registreret elektronisk med sygesikringsbeviset,
når de kom ind i praksissen. Digitale billeder kunne lagres i journalen, hvilket var
praktisk i forbindelse med for eksempel hudsygdomme. Elektroder til måling af
hjerterytme kunne ligeledes kobles til computeren og lagres i journalen. Derved
var alle oplysninger altid lige ved hånden, og tiden kunne bruges på patienten.
Den digitale familielæge
Informationsteknologien gjorde en verden til forskel for Finn Klamers konsultation, og gav ham først og fremmest mere tid til sine patienter. Det var aldrig Klamers tanke, at det skulle skabe et distanceret forhold mellem ham og patienten.
Tværtimod. For Klamer var lægens vigtigste opgave at bruge øjne, ører, hænder og det intuitive til at aflæse patienten. Og det var der nu plads til. Samtidig
ændrede brugen af EDB aldrig Klamers rolle som familielæge med flere generationer tilknyttet praksissen, og det var netop det han værnede om. At han nu
kunne være til stede, og at der var tid til alle de ting, som patienterne kom med.
Foruden samtaleanlæg, computer, og en ekstra skærm så patienten kunne følge
med i, hvad lægen foretog sig på computeren, lignede Klamers praksis enhver
anden lægepraksis med skrivebord, briks, håndvask og lægeudstyr.
Finn Klamers brug af EDB i praksissen blev tilbage i 1990’erne kaldt for Revolutionen i Øster Jølby, og det har siden formet den lægepraksis vi møder i dag.

Blandt de almindelige lægestempler til recepter og lignende, var EDB-stemplet fast inventar
på hylden hos Finn Klamer. På den måde havde de i Øster Jølby altid styr på hvilke journaler,
der var blevet lagt ind i systemet, og hvilke der stadig manglede. De sidste journaler blev løbende oprettet i EDB-systemet i takt med, at patienten skulle til lægen.
Among the regular stamps in Klamer’s practice was an IT stamp, which was used to mark digitised records.

GOING DIGITAL IN ØSTER JØLBY
In the 1970s, Nykøbing hospital was attractive to younger doctors, who often
chose to settle down on Mors as GPs after completing their residencies. One of
these doctors was Finn Klamer, who arrived on Mors in 1971, and later settled as
a GP in Øster Jølby.
As the years progressed, the paperwork became more consuming, taking time
away from the patients. This made Finn Klamer consider new ways to manage
his practice. From 1989, he began using IT-equipment in his practice and digit-

ising records. Besides electronic access to patient records, prescriptions could
now be ordered electronically, and contact with the hospital would also become
digital. The only problem was, that neither pharmacies nor hospital were using
IT-equipment yet. Finn Klamer, however, quickly persuaded St. Clemens Pharmacy to install IT-equipment, which made the pharmacy one of the first in Denmark to do so. The way IT was integrated into Klamer’s practice was considered
revolutionising in the 1990s.

I 2006 fik Mors et splinternyt praksiscenter med plads til tre private
lægepraksisser på Doktor Lunds Vej 2, navngivet efter en af de første
praktiserende læger på Mors. I dag huser bygningen én privat praksis
og én regionsklinik, der har afløst to af de private praksisser. Den største forskel mellem de to er, at regionsklinikken hovedsageligt består
af sygeplejersker, mens der hos Bjerre og Jacobsen er tre faste læger
samt én læge i praktik.

A new medical centre was built in Øster Jølby in 2006 with room for
three separate practices. Today there is only one practice left, the other
two have been replaced by a regional clinic. The regional clinic is different from regular practices because it mainly consists of nurses, while
Bjerre and Jacobsen’s practice has three regular doctors and a trainee
doctor.

FAMILIELÆGEN EKSISTERER STADIG PÅ MORS

I 2001 overtog Karen Margrethe Bjerre og Anne Jacobsen lægepraksissen i Hvidbjerg efter de to praktiserende læger Bente Hjelmar og Jørgen Lang Petersen.
Bjerre og Jacobsen oplevede hurtigt det stigende pres det medførte, at flere af
øens læger i begyndelsen af 00’erne gik på pension. Blandt andet havde de enkelte klinikker efterhånden svært ved fysisk at rumme det stigende antal patienter. Derfor var Bjerre og Jacobsen to af de i alt fem læger, der valgte at gå med i
projektet om at bygge et nyt praksiscenter i Øster Jølby, der skulle bestå af tre
separate lægepraksisser.
Praksiscenter Mors
Praksiscenter Mors var resultatet af et samarbejde mellem det daværende Viborg Amt og fem læger fra Mors. Jens Overbeck fra Vils, Inger og Jørgen Saaby
fra Øster Jølby, og Hvidbjerglægerne Bjerre og Jacobsen. Grundtanken var, at det
nye praksiscenter på længere sigt skulle imødegå den tiltagende lægemangel,
der både var et problem på Mors, men også på landsplan. Med etableringen af
gode og tidssvarende lægefaciliteter kombineret med en øget brug af hjælpepersonale, herunder sygeplejersker, samt brugen af IT-teknologi, skulle der skabes
en mere effektiv praksisdrift. Disse forbedringer gjorde det muligt for lægerne at
håndtere et stigende antal patienter samt et stigende antal arbejdsopgaver.
Samling af praksisserne
Den endelige beslutning om at opføre et praksiscenter blev truffet den 29. november 2005 på Sallingsund Færgekro. Året efter, i december 2006, var det nye
praksiscenter i Øster Jølby klar til at modtage sine mange patienter. Projektet
var blevet finansieret gennem en selvejende fond, som Viborg Amt havde skudt
flere millioner i. Blandt andet fordi alternativet, som var lægebesøg på den anden side af Vilsundbroen, ville være katastrofalt for Mors.

Få måneder før praksiscenteret åbnede, var der ligeledes åbnet et behandlerhus
på sygehuset i nogle af de gamle afdelingslokaler, der løbende var blevet lukket.
Her flyttede flere af øens læger ind, blandt andet Ulf Exner fra Vils, og da det store hold af ældre læger gik på pension i 2007 og 2008, var der efterhånden kun to
steder at gå til lægen. I Nykøbing og i Øster Jølby.
Hvorfor kommer lægerne ikke?
I dag er Bjerre og Jacobsens praksis den eneste private praksis, der er tilbage i
Øster Jølby, og som nu ligger side om side med Regionsklinikken. De betegner
stadig sig selv som familielæger, hvor patienten møder den samme læge hver
gang, og hvor flere generationer har den samme læge. Selv om det fungerer lige
nu, er der dog stadig et stort pres på de nuværende læger, og der skal ikke meget
til før vægtskålen vender.
Det største problem for Mors i 2019 er, at de unge læger ikke kommer og bosætter sig, som de gjorde førhen. Hos Bjerre og Jacobsen fik de i 2019 en ung læge
fra København i praktik, og selv om han sagtens kunne se sig selv på Mors, er
han nødsaget til at tage tilbage til en af de store uddannelsesbyer for at afslutte
sin uddannelse. Det falder næsten altid sammen med, at tiden er kommet til at
slå sig ned og stifte familie, og så kommer lægerne ikke tilbage. Dette er langt fra
et enestående tilfælde. Det samme gør sig nemlig gældende for de unge læger,
der er under uddannelse på Thisted Sygehus. Mange vælger i stedet at købe hus
i områderne omkring de store byer, hvor de kan gøre deres uddannelse færdig.
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Helt fra starten var grundtanken, at der i udgangspunktet var tale om separate praksisser
med hver deres patienter. Sådan er det også i dag, hvor regionsklinikken og Bjerre og Jacobsen fungerer separat ved siden af hinanden. Derudover er der blevet oprettet et apotek i forlængelse deraf, så patienterne nu nemt kan gå over og hente deres medicin, efter lægen har
udskrevet en recept. Apoteket kan ses til venstre I billedet.

Modsat mange andre kommuner, har Morsø Kommune faktisk oplevet et fald i antal patienter pr. praktiserende læge siden 2010. Dog ligger Morsø Kommune stadig allerøverst på listen
med 2.213 patienter pr. læge i 2018. Dette er markant flere end nummer to, som er Brønderslev og Dronninglund Kommune med 1.918 patienter. I alt er der tre nordjyske kommuner i
top ti for kommuner med flest patienter pr. læge.

Initially, the medical centre would have three practices, but only one remains together with
a regional clinic. Additionally, a pharmacy has been built right next to the medical centre, to
make it easier to pick up prescriptions.

Contrary to most municipalities, Morsø has had a decreasing number of patients per doctor
since 2010. Despite this, Morsø Municipality still has the most patients per doctor.

FAMILY DOCTORS AND MEDICAL CENTRES
In 2001 two new GPs took over the practice in Hvidbjerg on southern Mors, Karen Margrethe Bjerre and Anne Jacobsen. They quickly discovered the increasing pressure connected with the lack of GPs to take over the doctor’s practices
on Mors as the previous generation began retiring. Thus, they decided to enter
into a partnership to build a medical centre in Øster Jølby on northern Mors, that
would contain three separate practices. The new medical centre would be a response to the increasing lack of doctors, both locally and nationally. It was also
an attempt to streamline the practices and enable GPs to see more patients.

The medical centre was ready for patients in December 2006, just months after
a similar centre had opened at the hospital in Nykøbing in some of the disused
rooms. As a large number of doctors retired in 2007-2008, the only GPs available
on Mors were found in the two medical centres. Today, only Bjerre and Jacobsen’s practice remains of the three that moved into the medical centre in Øster
Jølby. The rest of the building is occupied by the regional clinic.

Siden 2005 har Nykøbing Sygehus dannet ramme om flere lægepraksisser, blandt andet med oprettelsen af et egentligt behandlerhus i 2006. I 2015
lukkede sygehuset, men siden da er endnu flere sundhedsfaglige tilbud rykket ind i bygningen med opførelsen af Morsø Sundhedshus. Derved er
der nu ikke langt for eksempelvis type-2-diabetikeren, når lægen i konsultationen anbefaler en diætist, som patienten kan gå direkte op til på etagen ovenover. Huset rummer desuden en regionsklinik, da en af de daværende praktiserende læger flyttede i 2018.
Several medical practices have found a home at the hospital in Nykøbing since 2005. After the hospital closed down in 2015, additional healthcare
professionals have joined the health centre. The buildings also house a regional clinic.

LÆGEMANGEL OG REGIONSKLINIKKER

Det 21. århundrede har været kendetegnet ved diskussionen om den udbredte
lægemangel landet over. Men som en af de daværende læger på Mors sagde tilbage i 2007, så ramte manglen på læger først og værst på Mors, fordi der var så
mange jævnaldrende læger, der inden for en kort årrække gik på pension. I 2006
var der 13 læger på øen, hvoraf de seks var over 60 år, og en over 70 år. To år senere var fem af dem gået på pension, og næsten ingen nye læger kom til, hvilket
betød, at en tredjedel af øens borgere manglede en læge.
Desuden havde samtlige læger i 2007 lukket for tilgang på Mors, og flere i Thisted
og Salling var begyndt at sige fra over for morsingboerne. I april 2007 blev Finn
Klamers godt 1400 patienter dog overtaget af Jørgen og Inger Saaby, hvilket kun
kunne lade sig gøre, fordi de valgte at ansætte flere sygeplejersker i praksissen.
To måneder senere skulle læge Henning Christensens 1800 patienter fordeles,
hvor i alt fire læger havde sagt ja til at overtage patienterne.
Borgerservice kom på overarbejde
Alligevel herskede der en hektisk stemning hos borgerservice den 8. juni 2007,
da borgerne, efter først til mølle-princippet, skulle fordeles blandt lægerne Jens
Overbeck, Ulf Exner, Karen Margrethe Bjerre og Anne Jacobsen. Halvdelen af
medarbejderne hos borgerservice blev sat på opgaven, og klokken otte om morgenen stod borgerne i kø foran dørene ved borgerservice eller sad klar ved telefonen, for at være sikker på at få en læge, der lå tæt på deres egen bopæl. Særligt
borgerne fra Sydmors var interesserede i at få Exner i Nykøbing, eftersom oprettelsen af et nyt praksiscenter i Øster Jølby i 2006, havde betydet, at lægerne i
Hvidbjerg, Bjerre og Jacobsen, var flyttet, og de nærmeste læger nu befandt sig
i Nykøbing.

Fra hestevogn til videokonsultation
Siden 2007 har antallet af læger på Mors været svingende. Det har blandt andet
betydet, at Mors den 1. januar 2016 fik sin første regionsklinik, da praktiserende læge Jørgen Saaby gik på pension, og der ikke var nogen læge til at overtage
praksissen. I 2018 kom der yderligere en regionsklinik i Nykøbing.
Regionsklinikkerne er drevet af regionerne, og består hovedsageligt af sygeplejersker, som i de fleste tilfælde selv står for undersøgelsen af patienten, ligesom
hos Saabys praksis fra 2007 til 2016. Derved skal de få læger, der er tilknyttet klinikken, ikke i kontakt med alle patienterne. Da Jørgen Saaby tilbage i 2007, startede med at give sygeplejerskerne et langt større ansvar og flere opgave, havde
han over 4000 patienter. I dag har klinikken knapt 5800.
De læger, der har været tilknyttet regionsklinikken siden 2016, har ofte været vikarer, blandt andet i 2017, hvor der blev hentet fire udenlandske læger til Mors,
hvoraf kun en er tilbage. I 2018 blev en læge fra Odense til gengæld fastansat,
hvilket betød, at klinikken begyndte at eksperimentere med videokonsultation,
så den kvindelige læge ikke skulle pendle frem og tilbage fra Odense hver dag.
Videokonsultation er dog langt fra et nyt værktøj på Mors, da det allerede blev
anvendt af Finn Klamer i starten af 00’erne. Det var dog med et andet formål, og
ikke som en nødvendighed for at komme til lægen.
Videokonsultationen bruges også hos Morsø Sundhedshus, hvor blandt andet
diabetikere kan gå til kontrolbesøg hos en læge, der sidder i Aalborg, mens borgeren kun skal en tur forbi sundhedshuset. Meget har ændret sig i forhold til for
hundrede år siden, hvor læge Schütten stadig tog ud til patienterne i sin hestevogn.
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Antal patienter pr. praktiserende læge på Mors fra 2010 til 2018. Selv om gennemsnittet er faldet siden 2010 ligger Morsø Kommune stadig på førstepladsen på landsplan. Desuden viser
de nye tal fra PLO, de Praktiserende Lægers Organisation, at det i 2018 stod værst til i Region Nordjylland, hvor hver læge i gennemsnit havde 1.828 patienter. Sammenlagt har 57 procent af alle praksisser i Danmark mere end 1.600 patienter, hvilket er en stigning på 46 procent sammenlignet med 2010.
The lack of doctors has become a national problem, and 2018 statistics show that the North
Denmark Region is suffering the most.

De første mange år brugte de praktiserende læger på Mors deres hestevogn til at komme på
hjemmebesøg hos patienterne. Læge Schütten havde tre heste, der blev brugt skiftevis, og
her ses den ene spændt for vognen i Hvidbjerg i 1915, hvor læge Schüttens to børn sidder med
tøjlerne.
For several years the GPs on Mors used a horse and carriage to visit their patients. The photo shows one of doctor Schütten’s three horses harnessed to the carriage in 1915, with his two
children holding the reins.

REGIONAL CLINICS AND A LACK OF DOCTORS
The health system of the 21st century has so far been characterised by a lack of
doctors nationwide. It struck Mors particularly hard because so many doctors
were contemporaries, who all retired within a few years of each other. In 2006,
Mors had 13 doctors, of which 7 was over 6o years old. Two years later, 5 of them
retired without replacements, meaning a third of the local population had no
doctor. However, four of the remaining doctors divided the patients between
them. At the time of the division, the atmosphere became hectic for the municipality services, as people wanted to be assigned to doctors close to them. Suddenly half of Mors did not have access to a local doctor.

The fluctuating number of doctors on Mors since 2007 meant that Mors got its
first regional clinic in Øster Jølby in 2016. Another regional clinic was added in
Nykøbing in 2018. The clinics are managed by the North Denmark Region and
consist mainly of nurses, who in most cases do the preliminary consultation.
One or more doctors are connected to the clinics, but others are only temporary.
From 2018, the clinics are trialling video consultations to reduce commuter traffic for the doctors.

Læge Thorkild Bjørn-Lorenzen ved skrivebordet i sin praksis på Doktorvej 2 i Vils. Fotografiet er taget af fotografen
Kirsten Klein efter Bjørn-Lorenzen gik på pension.
Doctor Thorkild Bjørn-Lorenzen at his practice in Vils on
southern Mors. The photo was taken after Bjørn-Lorenzen retired.

DEN SIDSTE LANDLÆGE

Læge Thorkild Bjørn-Lorenzen var praktiserende læge på Mors fra 1944 og frem
til 1977, med egen praksis i Vils. Bjørn-Lorenzen var opvokset i Nykøbing, hvor
hans far var sognepræst. Det havde dog aldrig været hans tanke at slå sig ned på
Mors, da det sjældent var en god ide at nedsætte sig som læge i det område man
kom fra. Faderen accepterede dette valg, men kunne alligevel ikke afholde sig fra
at skrive, da læge Thomsens praksis i Vils blev ledig i 1944. Bjørn-Lorenzen, der
på dette tidspunkt var reservelæge ved sygehuset i Store Heddinge, tog fra Sjælland og inspicerede praksissen i Vils, og der gik ikke længe inden morsingboerne
kunne læse i avisen, at læge Bjørn-Lorenzen nu kunne træffes mellem klokken
09.00 og 10.30 for konsultation.
Mand og kone side om side
Som så mange af de andre praktiserende læger, drev Bjørn-Lorenzen sin praksis
sammen med sin kone Inger Marie, der fik titlen som lægekone. Det var et krævende arbejde at drive praksis, og konerne spillede en stor rolle i alt fra regnskabsførelse til at berolige patienter eller skubbe bilen i gang i alt slags vejr og
på alle tider af døgnet, når lægen skulle på sygebesøg. Læge Bjørn-Lorenzen var
en af de sidste landlæger på Mors, der havde oplevet vanskelighederne ved at
skulle igennem høje snedriver for at komme ud til patienterne.
Lidt af en altmuligmand
Bjørn-Lorenzen og hans kone oplevede markante forandringer i deres 33-årige
virke på Mors. Godt nok havde de praktiserende læger sygehuset i Nykøbing i
baghånden, men der fandtes hverken øjenlæger, eller øre-næse-hals-læger. Så
lægen skulle være lidt af en altmuligmand, og hverdagen var bare lidt mere dramatisk i 1944 end i 1977. Lægerne havde på dette tidspunkt heller ikke de samme hjælpemidler til at undersøge og helbrede folk, da de først kom frem i løbet
af 1960’erne og 1970’erne. Få år før Bjørn-Lorenzen gik på pension, valgte han at
ansætte en læge mere i sin praksis, Erik Olesen. Det medførte en stor forbedring

Anders Peder Gravgaard Mortensen var læge i Ø. Hvidbjerg fra 1937 og frem til 1972, hvor
praksissen blev overtaget af lægeparret Bente Hjelmar og Jørgen Lang Pedersen. Her sidder
læge Gravgaard Mortensen sammen med sin hustru Margrethe, og deres tre børn, Ib, Birthe
og Aase i 1940.
Anders Peder Gravgaard Mortensen was a GP in Øster Hvidbjerg on southern Mors from 1937
to 1972. The photo shows Gravgaard Mortensen with his wife and three children in 1940.

for patienterne, da der nu ikke længere var fast konsultationstid. I stedet kunne
patienterne ringe om morgenen mellem klokken 08 og 09 for at bestille tid.
En ny tid med unge læger på landet
Det var også Erik Olesen, der overtog praksissen i Vils i 1977. Det markerede samtidig overgangen fra de gamle landlæger til familielægerne, der i løbet af 1970’erne
vandt større og større indpas på Mors i takt med at der skete et generationsskifte
blandt lægerne i de enkelte praksisser. Her begyndte yngre læger nemlig at søge
ud på landet, blandet andet fordi man havde indført lægevagt, så lægerne ikke
længere var bundet til deres praksis 24 timer i døgnet.

Omkring 1950 var der efterhånden kommet mange læger til
Mors, specielt i Nykøbing. En af
dem var Holger Friis-Rasmussen,
der kom til Nykøbing i 1924 og fik
egen praksis. Praksissen havde
han i 38 år indtil den blev solgt i
1962.
Around 1950 several doctors had
settled on Mors; among them was
Holger Friis-Rasmussen, who had
a practice in Nykøbing from 1924
to 1968.

I 1973 fik læge Friis-Rasmussen og hans hustru den store ære at hilse på det unge regentpar,
Dronning Margrethe og Prins Henrik, da de besøgte Nykøbing Mors. Det vidner også om, hvilken status lægerne havde i samfundet på dette tidspunkt. Dette gjorde sig nemlig ligeledes
gældende i 1951 under Kongebesøget, hvor kredslæge Aksel Stigaard hilste på Kong Frederik
X og Dronning Ingrid.
In 1973 doctor Friis-Rasmussen met the royal couple, Queen Margrethe and Prince-consort
Henrik, during their visit to Mors. This illustrates the status that doctors still held in society.

CHANGING MEDICAL PRACTICES
Doctor Thorkild Bjørn-Lorenzen was a GP on Mors from 1944 to 1977. Though he
grew up in Nykøbing, it was never his intention to settle as a GP on Mors, but a
letter from his father changed his destiny. While he was a resident at a hospital
on Zealand in 1944, the doctor’s practice in Vils on southern Mors had become
vacant. Shortly after, the papers could report that doctor Bjørn-Lorenzen’s practice was open for business. Like so many other GPs, Bjørn-Lorenzen managed his
practice with his wife Inger Marie, who took care of everything from the books to
calming the patients over the phone.

GPs had to literally be general practitioners as there were no specialist doctors
and only the hospital in Nykøbing to offer backup. Resources and remedies developed drastically from 1944 to 1977. A few years before he retired, Bjørn-Lorenzen hired another doctor for his practice, Erik Olesen. It was an improvement
in terms of his patients being able to book consultations. Olesen took over the
practice in Vils in 1977. The 1970s became the decade the medical practices were
changing from home calls to consultations at the practice. An on-call GP system
was introduced, freeing up some time for the doctors, which made younger GPs
interested in the rural vacancies.

