
Beskrivelse af Lægehuset i Vodskov

Lægehusets hjemmeside: www.vodskovlaegehus.dk

Historie
Lægehuset blev bygget 1973. I 2003 – 2004 har vi foretaget en større udbygning af lægehuset, så vi 
aktuelt råder over ca. 550 m2. Lægehuset drives som et kompagniskab, dvs. lægerne ejer klinikken i 
fællesskab.

Læger i kompagniskabet 
 Ruth Rendbæk, i lægehuset fra 1989 
 Hanne Hulgaard, i lægehuset fra 2001 
 Rikke Dolmer, i lægehuset fra 2007
 Crista Thornild, i lægehuset fra 2013 

Personale i lægehuset
 Natasha Porsborg, ledende sekretær.
 Pia Schytz Mortensen, bioanalytiker
 Birthe Lindstrøm, social og sundhedsassistent
 Annemarie Isaksen, sygeplejerske 
 Maibritt Findinge, sygeplejerske
 Linn Bisgaard, sygeplejerske
 Navaratnam Sivanayagam (Shanty), rengøringsassistent.

Patienter
Gruppe 1: ca. 6600. 
Gruppe 2: et usikkert forsvindende antal

Organisering af arbejdet i lægehuset i Vodskov 
Åbningstider 
Lægehuset er åbent alle hverdage fra kl. 08.00 – 16.00, onsdag kl. 08.00-16.30.

Konsultationer 
Åben konsultation: Der er åben konsultation alle hverdage kl. 08.30 - 09.30  hvor patienterne kan 
henvende sig uden forudgående tidsbestilling med akut opståede helbredsproblemer samt mindre 
ikke-forudsigelige problemer, der hurtigt kan afklares.



Planlagt konsultation: Der konsultation efter aftale alle hverdage fra kl. 09.30-11.30 alle hverdage 
samt fra kl. 13.00-15.00 mandag, tirsdag, torsdag; onsdag fra kl. 14.30-16.30. Vi afsættes normalt 
15 min. til hver konsultation hos lægerne. 
Konsultationer, der varetages af vores personale: Vores personale varetager bl.a. visse kroniker-
kontroller, sårbehandlinger, laboratoriefunktioner (f.eks. EKG, lungefunktionsundersøgelser og 
blodprøver) foruden en lang række andre funktioner. 
E-mail konsultationer og telefonkonsultationer: En stor andel af patienterne benytter e-
konsultationer. Denne kommunikationsvej bruges også i stor udstrækning til besvarelse af prøver 
m.m. efter aftale med patienten. Telefonen besvares af vores personale, men ved behov ydes 
visiteret telefonkonsultation hos lægerne.

Dagsplan mandag, tirsdag og torsdag
08.00-08.30: Post, epikriser, e-konsultationer, andet administrativt arbejde, telefon.
08.30-09.30: Åben konsultation/Planlagt konsultation 
09.30-12.00: Vagtarbejde samt sygebesøg/ planlagt konsultation
11.30-12.00: Post, epikriser, e-konsultationer, andet administrativt arbejde, telefon.
12.00-13.00: Frokostpause
13.00-13.30: Supervision af uddannelseslæger/planlagt konsultation
13.30-15.00: Planlagt konsultation

Dagsplan onsdag 
Frem til kl. 13.00 som ovenfor
13.00-14.30: Mødeaktivitet/administrativt arbejde
14.30-15.00: Supervision af uddannelseslæger
14.30-16.30: Planlagt konsultation

Dagsplan fredag
Frem til kl. 13.00 som ovenfor
13.00- 14.00: administrativt arbejde 

Vagthavende har hovedfunktionen i forhold til den åbne konsultation, varetager akutte sygebesøg 
samt passer klinikken frem til lukketid kl. 16.00. Lægerne og personalet er fordelt forskelligt fra dag 
til anden på åben og planlagt konsultation. 

Uddannelseslæge i lægehuset i Vodskov 
Arbejdstid og dagsrytme for uddannelseslæger
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med fast mødetid kl. 08.00. Onsdag er, som det fremgår 
ovenfor, ”lang dag”, hvorimod fredag er kortere end de øvrige dage. Der vil i ansættelsesperioden 
principielt ikke kunne forekomme overarbejde, men skulle det forekomme skal det - ligesom evt. 
deltagelse i vagtarbejde i klinikkens regi - afspadseres snarest muligt. 
Uddannelseslægerne fordeles på akutte og planlagte konsultationer ligesom husets faste læger. 
Vagtfunktionen pålægges uddannelseslæger i begrænset omfang og med supervision; for 
uddannelseslæger i de senere faser dog med stigende omfang, idet målet er at uddannelseslæger i 
fase 3 skal opnå kompetence som færdiguddannet alment praktiserende læge. Fredagsvagten 
varetages altid af en af husets faste læger.
Der afsættes normalt 15 min. til hver lægekonsultation. I specielle tilfælde afsættes ekstra tid. 
Uddannelseslæger har indskudte pauser mellem konsultationerne, idet antallet af pauser beror på 
uddannelseslægens uddannelsesniveau.  



Vi bestræber os på at imødekomme den enkeltes ferieønsker i størst mulig udstrækning med 
nødvendig hensyntagen til lægehusets drift. Ferier, kurser mm. aftales/meddeles tidligst muligt til 
vores sekretær Natasha Porsborg. 
Uddannelseslægen er underlagt den til enhver tid gældende overenskomst for Yngre læger i 
ansættelsesperioden. 

Uddannelsesforløb i lægehuset
Hanne Hulgaard og Crista Thornild har ansvar for uddannelsesfunktionen i lægehuset. Hanne er 
hovedvejleder under uddannelsesforløbet og varetager de formaliserede samtaler (se nedenfor). I det 
daglige foregår supervisionen på skift mellem husets faste læger. Der er skemalagt ½ time til 
supervision mandag-torsdag. Der er desuden planlagt en superviseret konsultation ca. hver 2. uge. 
Herudover er der altid mulighed for ad hoc supervision hos den først tilgængelige læge. Der er afsat 
tid i dagsplanen til administrativt arbejde, herunder tid til at arbejde med portefølge/logbog. Der 
afholdes teoretisk undervisning med jævne mellemrum, undertiden med udefra kommende 
undervisere, andre gange er der planlagt undervisning af personalet, hvor uddannelseslægen har 
mulighed for selv at undervise.
Arbejdstilrettelæggelsen indebærer at uddannelseslægerne ser både akutte problemstillinger og 
deltage i længerevarende forløb hos patienter med kroniske sygdomme. Herved er der stor mulighed 
for at opnå den brede faglige kompetence, som er nødvendig i almen praksis. 

Struktur i vejledning og evaluering
Der er et antal samtaler og evalueringer, som er obligatoriske under uddannelsen, herunder 
kemisamtale, introduktionssamtale, midtvejssamtale og slutevaluering.
Formål, struktur, ansvarfordeling mv. er beskrevet på sundhedsstyrelsens hjemmeside, 
http://www.sst.dk/~/media/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse
/Laege/vejledning_om_evaluering.ashx

Forskning og kvalitetsudvikling
ICPC-kodning og data indsent til til DAK-E (Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed) indebærer 
bl.a. muligheder for at vi selv kan overvåge kvaliteten af vores behandling og sammenligne med 
andre praksis. Som uddannelseslæge har du også mulighed for at vurdere disse data og evt. finde 
inspiration til et projekt. Et nærmere indblik i data på egen hånd forudsætter dog at du får oprettet 
en digital signatur i vores praksis, hvilket læger i hoveduddannelsesstilling aftaler med vores edb-
ansvarlige læge. Desuden deltager vi i perioder i kvalitetsudviklingsprojekter og udfører 
konsulentarbejde indenfor kvalitetsudvikling.

Vagtuddannelse:
Retningslinier for uddannelseslægers deltagelse i lægevagten findes på
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-
praksis/nordjylland/uddannelse/amu/ hvor der også findes oplysninger om bl.a. forsikringsforhold.

Teoretisk uddannelse og obligatoriske kurser - se generelle program.
Decentral temadag sidestilles med obligatorisk kursus.

Hanne Hulgaard, Ruth Rendbæk, Rikke Dolmer og Crista Thornild.
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