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Lægeklinikken er etableret i september 2011 og er en solopraksis. 
Klinikken er beliggende på ”Eternitten”, et område i vækst med mange nye 
boligbyggerier, herunder ungdomsboliger.
Der er tilmeldt godt 2000 patienter, heraf en del studerende.
Der er tale om nyindrettede lokaler med god plads og naturligvis eget 
konsultationsrum til uddannelseslægen.
Idegrundlaget er tværfagligt samarbejde om den almenmedicinske 
kernefunktion i et miljø præget af gensidig respekt mellem læger, øvrige 
personale og patienten.

Tutorlægen, Esben Sevelsted, er født i 1956 og har tidligere drevet praksis i 
20 år i en kompagniskabspraksis i Saltum, Jammerbugt kommune.
Jeg har sideløbende de sidste 10 år arbejdet som konsulent for Nord-KAP i 
Lægemiddelenheden, haft ansvaret for opbygningen af efteruddannelsen for 
praksispersonale og diverse andre konsulentfunktioner.

Der er ansat 2 sygeplejersker, som varetager en bred vifte af opgaver fra 
telefonpasning over laboratoriefunktioner til selvstændige konsultationer med 
patienter med kroniske sygdomme samt udvalgte profylaktiske 
undersøgelser.

Arbejdstiden er fra 8 – 15 dagligt, dog onsdag 8-16.30. Der er mulighed for 
individuelle aftaler om mødetider ved særlige behov.
Der er konsultation fra 08.00 – 12.00, afbrudt af 15 minutter til 
telefonkonsultation fra 9.00 til 9.15. Frokost fra 12.00 – 12.30. Herefter 
konsultation til kl 1400. Resten af dagen til administrative opgaver, attester 
m.v.
Onsdag er der aftenkonsultation til kl. 16.30.
Vi arbejder med 15 minutters tider, men der vil naturligvis være individuel 
tilpasning af dette, afhængigt af erfaring og charge.



Beskrivelse af uddannelsesforholdene i klinikken.

Afhængigt af charge og personlig erfaring deltager uddannelseslægen i alle 
daglige funktioner som del af det tværfaglige team, der udgør klinikkens 
idegrundlag. 

Der er lagt vægt på ”mesterlære”. Det betyder at der er mulighed for ad hoc 
supervision her og nu, når uddannelseslægen finder behov for det, enten 
med gode råd eller en fælles gennemgang af en konkret patient.

Derudover er der planlagt supervision mandag, tirsdag og torsdag i ½ time 
efter frokostpausen, herunder videosupervision. 
Onsdag er der afsat en time til formel, teoretisk undervisning, enten som 
personalemøde eller til gennemgang af porteføljen og anden 
uddannelsesaktivitet.

Introduktionssamtalen tilstræbes afviklet indenfor den første uge. Der er 
planlagt mindst en justeringssamtale midtvejs i forløbet, men ved behov 
indlægges flere. Forløbet afsluttes med en evalueringssamtale den sidste 
uge.

Tutorlægen deltager ikke aktuelt i lægevagten, men dette kan arrangeres 
efter behov eller der kan træffes aftale om deltagelse sammen med andre 
vagtlæger.
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