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Der er aktuelt tale om en solopraksis drevet af Læge Dan Krusenstjerna-Hafstrøm, men vi har 2 

ydernumre og kan optage en læge mere . Der er desuden ansat 3 sygeplejersker og vi har et 

patientgrundlag på 2650 aktuelt og har lukket for tilgang i øjeblikket da vi har været oppe på 

2800 

Præsentation af personale:

Læge Hafstrøm er 64 år har arbejdet i Ulsted i 25 år og forsætter der men vil gerne have noget 

aflastning, hvorfor der er søgt og bevilget et ekstra ydernummer. Er tutorlæge og har i øjeblikket 

en fase 3 læge. Særlige interesser er manuel medicin, almen medicin og småkirurgi. 



Sygeplejerskerne udfører varetager diverse sygeplejemæssige opgaver herunder telefon, 

blodprøvetagning, EKG , inr- målinger, spirometri  og kontrol af kronikere masse.  Letter 

syninger, sårbehandling, allergiudredninger, kostvejledninger, vægtkontroller, administrative

opgaver, godt humør og humor

Sygeplejerske Karna Krusenstjerna-Hafstrøm 59 år, og gift med Dan, har været i praksis sammen 

med Dan i 25 år.

Sygeplejerske Marianne Krag Christiansen 43 år.

Sygeplejerske Gitte Vanggaard Hede 35 år.

Der er ikke ansat sekretærer da alle skriver for sig og er selvstændigt ansvarlige for det arbejdets 

udførelse.

Beskrivelse af praksis: 

Lægehuset er bygget i 1997 tegnet af en norsk arkitekt. Huset er 220 m2 praktisk indrettet. Der 

er tale om et træhus, som er eget af os selv - vores egen bolig ligger på en selvstændig matrikel 

ved siden af lægehuset og har ikke forbindelse med lægehuset. Lægehuset er i et plan og har

handicap-venlig adgang.



Lægehuset ligger i Ulsted by (en del af Aalborg kommune) ca. 26 km fra centrum af Aalborg. Der 

er ca. 1100 indbyggere i byen. Der er et stort opland - nærmeste kolleger ligger i Hals, hvor der 

er to yngre læger og i Gandrup hvor der er 3 ydernumre. Vi har et formeldt samarbejde med 

disse huse, så vi på skift passer vagten lokalt fra 15-16 og praksis i ferierne. Ulsted by er en lille 

by med egen skole til 6. klasse og to dagligvareforretninger og diverse håndværkere samt en 

Mazda Suzuki forhandler.

Dagligdagen er:

Kl. 8-9 Telefontid for læger og ledige sygeplejersker. Hvis den søgte er optaget skrives numre 

ned og pt ringes op af den søgte snarest. Sygeplejerskerne tager fastende blodprøver fra kl. 8.15  

Kl. 9-10.30 Åben kons. for en af de tilstedeværende læger på skift den anden bestilte kons. med 

akut præg. Sygeplejersker kons. efter aftale og telefoner

Kl. 10.30 -11.30 Bestilt kons. ved læger og bestilt kons. ved sygeplejersker

Kl. 11.30 -13 sygebesøg og frokost for sygeplejersker og læger eventuelt konferencer 

Kl. 13.00-16.00 (lørdag kl. 1500) bestilt kons. ved læger og sygeplejersker

Torsdag kl. 1600-18.00 Sen kons. for læger og sygeplejerske 

Der er afsat 15 min til alm. Lægekons. og 30 minutter eller 45 min til store ting efter behov . 

Vi er yderst fleksible og kan indrette os efter de givne behov og støtter og hjælper hinanden. Der 

er altid supervision enten hos læge ellers sygeplejerske og sjældent ventetid på dette, idet vi 

prioriterer det højt. 

Du er velkommen til at besøge vores hjemmeside www.laegehusetiulsted.dk

Med venlig hilsen og velkommen 

Alle os i lægehuset
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