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Praksispræsentation 

En moderne familiepraksis 
Velkommen hos Familielægerne Aalborg. Vi er en moderne familiepraksis, der satser på 
nytænkning, det gode møde med patienten og godt arbejdsmiljø. Vi vil fra starten have fokus på 
kvalitetsudvikling og uddannelse, herunder uddannelse af nye kolleger 
 
Klinikken er en nyåbnet kompagniskabspraksis fra oktober 2017 med følgende læger: 
Mathilda Kiiveri, født 1978 og speciallæge i almen medicin siden 2016 
Per Buchholtz, født 1976 og speciallæge i almen medicin siden 2015 
Christian Ramskov, født 1982 og speciallæge i almen medicin siden 2016 
Hans West, født 1980 og speciallæge i almen medicin siden 2014 
 
Praksispersonalet består af en sekretær og to sygeplejersker. Desuden er der ansat fem 
medicinstuderende, der fungerer som praksisassistenter i både sekretariat og laboratorium. 
 
Praksis betjener fra starten 6500 patienter. Vi bor på Østre Havn i lejede, nyindrettede lokaler med 
masser af lys og luft og råder over akutrum/skadestue, stort kvalitetssikret laboratorium med nyt 
inventar og 12 behandlerrum med stort set identisk indretning. Der er altså rigelig plads til, at man 
som uddannelseslæge kan råde over sit eget konsultationslokale.  
Klinikken anvender lægesystemet EG Clinea. 
Vi har et begrænset antal parkeringspladser og kan således ikke garantere parkering for alle 
ansatte. 

Dags- og ugeplan 
Arbejdstiden for uddannelseslæger er som udgangspunkt fra kl. 07.50 til 15.14 sv.t. 37 timer/uge, 
dog med mulighed for tilpasning ift. fx sen konsultation onsdag. 
 
Dagsprogram: 
07.50-08.00: Klargøring af konsultationslokale inkl. opstart af computer. Kort møde med kolleger 
inden dagens patientkonsultationer. 
08.00-11.30: Konsultationer 
11.30-12.30: Administrationstid samt frokostpause. 
12.30-13.00: Supervision 
13.00-14.45: Konsultationer 
14.45-15.14: Administrationstid 
 
Onsdag tilbyder klinikken sene konsultationer fra kl. 13.00 til kl. 17.00. Samme dag afholdes 
ligeledes undervisning/personalemøde i forlængelse af frokostpausen. Det forventes at 
uddannelseslægen deltager på linje med de faste læger og det øvrige personale i personalemøder 



såvel som undervisning, hvor vi lægger op til at alle på skift underviser hele klinikken i relevante, 
aktuelle emner. Personalemøde/undervisning erstatter den skemalagte supervision om onsdagen. 

Uddannelse 
Uddannelsen følger de til enhver tid gældende uddannelsesprogrammer for KBU, 
introduktionsstilling og hoveduddannelsesstilling. Uddannelsesprogrammerne findes 
Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside. 
 
Uddannelseslæger får tilknyttet fast tutorlæge, der er ansvarlig for introduktion, afholdelse af 
obligatoriske samtaler, godkendelse af kompetencer mv. 
Vi tilbyder, udover ad hoc-supervision, dagligt 30 minutters skemalagt supervision. Supervision går 
på skift blandt lægerne. Vi forsøger at tilbyde supervision som ’fluen på væggen’ hver 2. uge, hvor 
supervisor deltager i uddannelseslægens konsultation som tavs vidne, og hvor man efterfølgende 
sammen kan reflektere over konsultationselementer, kommunikation mv. 
 
Der er ufatteligt gode muligheder for uddannelse i almen praksis, men med disse følger også store 
forpligtelser for uddannelseslægen, som vi forventer tager ansvar for egen læring, er velforberedt 
og –reflekteret i henvendelser ang. konkrete problemstillinger og ved den daglige skemalagte 
supervision og sørger for at de enkelte mål kan opnås rettidigt. 
 

Introduktionsperioden 
Den første uges tid hos os er der planlagt et fast program, der sørger for, at uddannelseslægen 
kommer til at lære klinikken og dens medarbejdere bedre at kende. Uddannelseslægen kommer til 
at følge med både læger, sygeplejersker og sekretær, men vi vil sørge for, at man hurtigt kommer i 
gang med selvstændige konsultationer, der passer til erfaringer og uddannelsesniveau. 
Der afholdes obligatorisk introsamtale efter ca. en og højst to uger. 
 
 
 


