
Uddannelsesprogram for yngre læger.

Praksisbeskrivelse, Læge Jens Balle.

Praksis beliggende Lille Borgergade 19, st.th., 9400 Nørresundby. TLF. 98176633.

Solopraksis med aktuelt patientgrundlag på 1700 patienter. 

Stuelejlighed med handicapvenlig adgang.  Ca. 130 kvm stort. Stort lægerum. To mindre klinikrum. 

Venteværelse. Patienttoilet. Delvist aflukket sekretariat. Laboratorium. Køkken og personale rum. 

Personale toilet. 

Ud over læge er der sekretær/diætist og to deltidsansatte sygeplejersker. Personalet står for en 

stor del af kronikeromsorgen foruden laboratorie-arbejde og sekretærarbejde. Klinikken indgår i 

vagtring med andre læger i Nørresundby (pasning af akutte patienter eftermiddage, fridage og 

ferie). Der bruges Medwin edb-system. Klinikkens hjemmeside (til patienterne) findes på 

www.98176633.dk.

Jens Balle: født 1970, læge fra 1998 og praktiserende læge fra 2004. I starten i 

kompagniskabspraksis i Sønderjylland og fra 2010 solopraktiserende læge i Nørresundby.

Jeg er efteruddannelsesvejleder, herunder leder af efteruddannelsen for praksispersonale i Region 

Nordjylland, Nordkap (kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nord).

Dagligdagen i praksis:

Lægen passer telefonen fra kl. 8-9. Personalet passer telefonen fra kl. 9-12. Der er almindelige 

konsultationer fra kl. 9-12. Der er 5 tider i timen, men der er afsat dobbelttider til en del forskellige 

problemstillinger. Frokostpause fra kl 12-12.30. Almindelige konsultationer fra kl. 12.30 til kl. 15 

mandag, 14 tirsdag, 16.30 onsdag, 16 torsdag, 14 fredag. Sygebesøg afvikles oftest lige efter 

frokost. Der er ½ times personale møde torsdag efter frokost.

Supervision.

Den gode og deraf glade læge skal kunne sit fag, men skal også kunne organisere og strukturere 

f.eks. udredningsforløb og derudover kunne formidle dette til patienten, så denne føler sig godt 

behandlet og taget sig af. Vi vil i supervisionen arbejde med alle disse aspekter. Selvfølgeligt 

lægges fokus på særlige områder som uddannelseslægen oplever udfordringer med.

Der er afsat 30 minutter til supervision efter frokost. Her gennemgåes i starten alle patienter, 

uddannelseslægen har set siden sidste supervision. Efterhånden, efter aftale gennemgåes

udvalgte konsultationer. Udddannelseslægen og principallægen kan efter aftale lave 

konsultationer sammen mhp oplæring i undersøgelsesteknik og lignende. Når uddannelseslægen 



har brug for supervision, der ikke kan afvente næste skemasatte supervision, bliver dette givet 

med det samme, evt. med efterfølgende supervision.

Introduktionsprogram uge 1 i praksis.

1. Uformelt velkomstmøde til praksis, kaffemøde. ½ time.

2. Rundvisning. ½ time.

3. Praktiske ting, nøgle, log in, nemId, ferie, fridage, mødetider, sygemelding, 

kontaktoplysninger. ½ time.

4. Introduktion til lægesystemet, Medwin, webreq o.a. 1 time.

5. Oplæring i laboratoriefunktioner ved personalet. Blodprøver, blodsukker, Hb, Crp, Strep A, 

podesæt, urinstiks, urin dyrkning, lungefunktion, EKG. Tidsforbrug individuelt aftalt, f.eks. 

1-2 dage.

6. Med principallægen på sygebesøg. 2 timer.

7. Telefonbetjening. Superviseret af personale. 1 time.

8. Telefontid kl. 8-9 med umiddelbar backup fra principallægen. 1 time.

9. Introduktionssamtale.

10. Herefter egne patienter.
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