
PRAKSISPRÆSENTATION : LÆGERNE BROTORVET, NØRRESUNDBY

Velkommen til Lægerne Brotorvet. 

Vi har haft uddannelseslæger de sidste 3 år og har haft stor glæde af lære fra og lære af dem der har været 

tilknyttet klinikken. 

Klinikken er beliggende på adressen Brotorvet 4, 1. sal, 9400 Nørresundby, hvilket er i kort gåafstand fra 

Aalborg centrum og med sydvendt udsigt over Limfjorden.  

Der har været klinik i vores lokaler de sidste 25 år og den nuværende tutor, Thomas Olsen, er således 3. 

generation af solopraktiserende læger efter Jes Skjold Henriksen og Jørgen Bendsen. Bygningen er endnu 

ældre og har tidligere været et hotel og under 2. verdenskrig blev bygningen brugt til bevogtning af 

limfjordsbroen.

Aktuelt arbejder der en fast læge, to uddannelseslæger (1 KBU læge og 1 i blokstilling i almen medicin), en 

sygeplejerske og 1 sekretær i klinikken.  Vi betjener ca. 1.900 patienter, primært fra lokalområdet i 

Nørresundby med en normal aldersfordeling, men med en lille overvægt af mandlige patienter, i forhold til 

regionsgennemsnittet. 

Derudover har vi ca. 1 gang hver måned besøg af Danmarks eneste privatpraktiserende Neurokirurg, der 

tilser patienter i et af konsultationsrummene og for hvem vi yder sekretærbistand for. 

Den daglige arbejdstid er fra kl. 8.00-15.30, med telefonvisitation den første time, og derefter almindelige 

konsultationer resten af dagen, afbrudt af pauser kl. 10.00, 11.30 og 14.00. Vi forsøger i udstrakt grad at 

tage hensyn til selvvalgte kursusaktiviteter , dvs. kurser udover de planlagte obligatoriske kurser, og til 

vigtige familiære/personlige begivenheder.

Uddannelsesforhold:

Vi har hver tirsdag kliniktid, som vi bruger på generelle meddelelser af faglig og praktisk relevans for vores 

arbejde, og til undervisning i forskellige emner. Det forventes at alle i klinikken bidrager til denne 

undervisning med selvstændigt forberedte oplæg om forskellige emner. Der er god tid og ved behov, hjælp 

til denne forberedelse.

Skemalagt supervision foregår dagligt efter middagspausen, og der er naturligvis fri supervisionsmuligheder 

i øvrigt idet vi lægger meget vægt på at arbejdet som yngre læge foregår i trygge og lærerige rammer.  Der 

er fra patienternes side fuld forståelse for dette og pga. vores lange periode med yngre læger tilknyttet er 

det blevet en generel del af klinikkens kultur. 

Der er skemalagte tider til introduktions-, justerings- og evalueringssamtaler, med særlig vægt på at 

forberede den yngre læge til det speciale der har højeste prioritet efterfølgende.



Det vigtigste uddannelseselement er selvstændig patientkontakt og vi tilstræber at denne kontakt bliver 

med så forskellige patienttyper og problemstillinger som muligt. Der vil være mulighed for særlige ønsker 

jvf ovenfor i forhold til særlige typer problemstillinger f.eks. mange gynækologiske patienter eller mange 

kirurgiske småindgreb. 

Der vil også være mulighed for at stifte bekendtskab med særlige almen medicinske problemstillinger, 

herunder sociale problemstillinger, hjemmebesøg hos svage ældre patienter, attestarbejde, 

medicingennemgang og visitation. 

Der er også mulighed for at deltage i lægevagtsarbejde og også på selvstændig basis, dette dog efter lidt 

længere oplæring og kursusdeltagelse. 

Kontakt :

Vi vil glæde os til at høre fra dig hvis ovenstående kan have interesse.

For mere information, ring eller skriv endelig til:

thomasolsen@dadlnet.dk eller tlf. nr. 60 47 33 79.

Eller besøg vores hjemmeside:

www.laegernebrotorvet.dk

Mvh

Personale og læger

Lægerne Brotorvet


	Aalborg_Lægerne Brotorvet 0913.docx

