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Vi er en stor lægeklinik, der har ca. 9.000 patienter tilknyttet.  
Klinikken er etableret i 2012 i Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst, d.v.s. i 
nyere, velindrettede lokaler med lys og luft. 
 
På hjemmesiden www.laegernesloejfen.dk kan man læse om klinikkens medarbejdere, 
der består af 2 faste speciallæger i almen medicin, 8 sygeplejersker, 3 sekretærer og 
5 medicinstuderende. Herudover er der typisk tilknyttet 1-2 uddannelseslæger. 
 
Uddannelseslægen har en fast tilknyttet tutorlæge og der er dagligt afsat tid til 
konference.  
1 time hver onsdag giver klinikken frokost imens der undervises. 
Uddannelseslægen har eget klinikrum. Vi har introduktionsprogram for 
uddannelseslægen, dette program afhænger selvfølgeligt af hvilken stilling man 
tiltræder. 
 
Klinikken arbejder med behandlerteams således at patienterne får tid hos en 
sygeplejerske, så vidt muligt deres faste kontaktsygeplejerske. Der faste læger er 
supervisorer for sygeplejerskerne og deltager i konsultationerne ved behov eller efter 
faste aftaler f.eks. ved årskontroller og visse børneundersøgelser. Uddannelseslægen 
har også hurtig adgang til de faste læge, der superviserer. 
 
Vi løser således opgaver til højst mulige faglige niveau, med fælles hjælp og det vil 
også kendetegne arbejdet som uddannelseslæge i klinikken, hvor man på den måde 
for mulighed for udover simple konsultationer at stifte bekendtskab med, og følge 
kroniske patienter med mere eller mindre komplekse sygdomsbyrder, hele tiden i en 
mesterlære dialog med supervisor, udover samarbejdet med tutorlæge. Det giver 
mulighed for gradvist at lære at håndtere de mange faglige overvejelser og opgaver, 
der kan knytte sig til en enkelt konsultation uden det bliver for overvældende. 
 
Vi prioriterer udvikling fagligt og har særligt fokus på grupper af sårbare patienter og 
deres familier. Herudover forestår vi under DSAM det ledende arbejde med at 
introducere klinisk ultralyd i patientbehandlingen i almen praksis i Danmark. 
 
Vi er nabo til og deler også lokaler med Forskningsenheden for Almen Praksis og har 
et frugtbart samarbejde med faglig sparring og klinisk forskning. 
 
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og engagement i klinikken og patienterne. 
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