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Klinikken er en samarbejdspraksis imellem læge Elisabeth Kellmer og mig, oprettet i sin 
nuværende form i august 2014.  
 
Jeg var med til at opstarte Lægerne Sløjfen i sundhedshuset i Aalborg Øst i 2012, men 
valgte i 2014 at flytte min patientgruppe med ind til skønne lokaler på Vesterbro 101, 1.tv 
9000 Aalborg, til en centralt beliggende lægepraksis i bymidten.   
 
Elisabeth har god erfaring med at have uddannelseslæger gennem mange år. Elisabeth og 
jeg hjælper hinanden med supervision af uddannelseslægerne, og prøver altid at finde 
spændende opgaver til dem. 
 
Vi deler lokaler og sekretær, drikker kaffe sammen fra kl 0945-1000, og spiser en dejlig 
frokost fra kl 1230-1300 som vores sekretær laver til os. Vi hjælper hinanden i 
ferieperioder, ved kurser, og ved travlhed i vores åbne konsultationer, der ligger hver dag 
fra 0900-0930 og 1100-1130. 
 
Vi er med i en vagtring med 12 andre læger i Aalborg. Dette betyder at telefonen omstilles 
hver dag klokken 14, på nær dage hvor vi selv har vagt. Vi har derfor sjældent akutte 
konsultationer efter kl 1400, og man kan som regel forvente at nå hjem indenfor planlagt 
arbejdstid, dvs. mellem kl 0800-1530. Fredag lukker vi klokken cirka 1300. 
 
Jeg passer mine egne patienter i praksis, en gruppe på 1750 patienter. Mine patienter er 
glade for at komme i en praksis, der er præget af fleksibilitet, tid til den enkelte patient, 
og høj faglighed. Patienterne er vant til at have konsultationer hos uddannelseslæger og 
hos vores dygtige sygeplejersker. 
 
Jeg har en erfaren konsultationssygeplejerske, Christina Lindegaard Jørgensen, der 
hjælper mig med mange opgaver under supervision. Hun har 9 års erfaring fra 
Skadestuen på Aalborg Universitetshospital, og derudover 2 års erfaring fra Lægerne 
Sløjfen. 
 
Vores sekretær Lisa Harlyk har næsten 20 års erfaring i praksis. Hun er uundværlig, kan 
huske de fleste patienters individuelle navne og sygehistorier, og hjælper i det daglige 
med medicin og tidsbestillinger. Derudover har hun selvstændige konsultationer i 
specifikke opgaver hun er oplært i.   
 
Vi skriver næsten alle notater selv, ved større attester kan vi dog diktere til skrivning. 
 



Elisabeth Kellmers sygeplejerske Laila Jepsen har mange års erfaring fra hjemmeplejen og 
fra børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital. Hun har været ansat hos Elisabeth i 9 
år. Hun varetager primært kronikeromsorg, patienter med livsstilssygdomme, og 
vaccinationsprogrammerne. 
 
Vi har plads til 2 uddannelseslæger i praksis, og der vil derfor typisk være en anden yngre 
kollega at sparre med fagligt. Uddannelseslægerne og deres familier inviteres naturligt 
med til forskellige sociale aktiviteter i praksis, eksempelvis sommerfesten, julefrokost, DHL 
stafet, m.m.  
 
Der foreligger et godt introduktionsprogram, og de første 5 arbejdsdage vil der kun være 
enkelte selvstændige konsultationer. Der foregår skemalagt supervision af 
uddannelseslægen hver dag mellem kl 1200-1230. Ad hoc supervision foregår ved straks 
at ringe efter tutorlægen, og der er ikke ventetid udenfor en lukket dør, således at alle 
hurtigst muligt kan komme videre med deres daglige arbejde og man ikke føler sig 
overladt til sig selv.  
 
Der vil være en introduktionssamtale indenfor den første uge, og justeringssamtale efter 
den første måned. Midtvejssamtale foregår efter tre måneder, og slutevaluering efter cirka 
5½ måned.  
 
Ferien afvikles således, at den primært ligger i de perioder hvor praksis har lukket/kører 
på lavt blus, men der er selvfølgelig også mulighed for ferie efter aftale i andre perioder.  
 
Uddannelseslægen vil arbejde med et bredt udsnit af alle patientgrupper og 
konsultationstyper, og få faglige udfordringer der passer til uddannelsesniveauet. I starten 
vil der typisk være cirka 20 minutter per konsultation, dette tilstræbes efterhånden 
tilpasset en normal kadence på cirka 15 minutter per patient, afhængig af det individuelle 
uddannelsesniveau og kompetencer. Der er mange børnefamilier og yngre studerende 
tilknyttet min praksis. Uddannelseslægerne har på skift telefontid mellem kl 1300-1330. 
 
Hver onsdag er der 1 times frokost med undervisning i relevante kliniske emner fra kl 
1230-1330. Personalemøder afholdes cirka hver sjette torsdag kl 1400, hvor 
uddannelseslægen deltager og meget gerne må komme med input og ideer.  
 
Vi har et godt arbejdsmiljø i vore praksis, og uddannelseslægerne føler sig 
erfaringsmæssigt hurtigt som en del af ”Familien”. 
 
Jeg håber at vi i vores praksis hos Lægerne Kellmer og Thomsen kan få rigtig mange unge 
læger til at holde af det spændende speciale som Almen Medicin udgør, og gerne senere 
få mange til at ønske hoveduddannelse i dette speciale.  
 
Se mere på vores fælles hjemmeside www.pejsthomsen.dk 
 


