
 
 
Lægerne Kennedy Arkaden er en 3-mands kompagniskabspraksis med ca. 4000 patienter.  
Praksis flyttede i 2012 i nye lokaler i Kennedy Arkaden i forbindelse med at vi voksede fra 2 til 3 
læger. 
 
Lægerne 
Morten Ohrt (f. 1955) har været praktiserende læge i ca. 25 år. Ud over at være i klinikken er han 
aktiv indenfor kvalitetsarbejdet som bla. praksiskonsulent. 
 
Mette Bolvig Poulsen (f. 1977) har arbejdet i praksis siden 2015. Ud over arbejdet i klinikken er 
hun praksiskonsulent og deltager i studenterundervisningen på Aalborg Universitet. 
 
Joachim Nørmark (f. 1977) har arbejdet i praksis siden 2012. Ud over arbejdet i klinikken er han 
aktiv indenfor videre- og efteruddannelsen. 
 
På grund af de mange aktiviteter udenfor klinikken er de faste læger typisk i klinikken 4 dage/uge. 
 
Personale 
Ud over lægerne kan du i klinikken møde sygeplejerskerne Inge Smidt og Mia Duus samt sekretær 
Anne Henriksen. 
Sygeplejerskerne varetager store dele af kronikerindsatsen, blodprøver og lignende, men de kører 
også mange sygebesøg, klarer en del svangre- og børneundersøgelser, sår, infektionssygdomme og 
meget mere. 
Anne passer telefonerne, klarer alt omkring medicinbestillinger på nettet, arkiverer journaler, 
håndterer regnskab og er god til at sørge for brød (og måske lidt kage) til kaffen. 
 
Dagligdagen 
I hverdagen (undt. onsdage) har vi telefontid fra kl. 8-8.45 og direkte herefter har vi patienter sat til. 
Vi har som udgangspunkt 4 patienter i timen og dette er også målet for uddannelseslæger – men 
selvfølgelig ikke fra start! 
Vi holder frokostpause fra 11.30 til 12 og prioriterer at vi alle mødes der. 
Fra 12-12.30 er der supervision med en af klinikkens faste læger på skift. 
 
Derefter har vi igen patienter i højst et par timer, således at vi efterfølgende har tid til at få svaret på 
mails, lavet attester, godkendt epikriser og evt. tage et besøg hvis behov. 
 
Når telefonen lukker skiftes vi til at passe vores akutte funktion, og dette vil du som 
uddannelseslæge også indgå i. 



 
 
Onsdag møder vi kl. 12, tager et par akutte patienter og tager derefter frokost sammen. Her vender 
vi ”løst og fast” og der er også mulighed for tid til mere ”dybdeborende” supervision hvor vi 
udvælger emner efter enten uddannelseslægens eller tutorlægens interesser, dog således at vi 
kommer godt rundt i hjørnerne af målbeskrivelsen. Vi skiftes til at have ”formiddagsvagten” om 
onsdagen og som uddannelseslæge kan du også indgå i denne – selvfølgelig med en ”bagvagt”. 
Ca. 13.30 til ca. 16.30 har vi patienter.  
 
Lokaler 
Alle (incl. uddannelseslægen) har deres eget konsultationslokale – de fleste med udsigt over byens 
tage. Du har selvfølgelig mulighed for at indrette dit lokale som du ønsker det (i et vist omfang) og 
har du selv nogle billeder du vil have op mens du er hos os, er det naturligvis helt fint. 
 
Ud over konsultationslokalerne har vi et stort laboratorium, hvor vi kan tage blodprøver, 
mikroskopere, måle CRP, INR osv.  
 
Vi har også et EKG-rum, omklædningsrum med badefaciliteter og et stort spisekøkken. 
 
Vi bruger lægesystemet EG Clinea, der er særdeles brugervenligt. Vi ICPC2-koder alle 
konsultationer og arbejder aktivt med vores egne data, bla. ved dataudtræk og ved brug af 
ordiprax.dk 
 

 
 
Supervision 
Vi lægger stor vægt på at du som uddannelseslæge oplever grundig supervision. 
I løbet af dagen kan du altid få hjælp ved at ringe til en af de øvrige læger. Som udgangspunkt er det 
bedst at kontakte den læge der kender patienten bedst, men kan det ikke lade sig gøre, står vi andre 
også altid til rådighed. Du skal ikke tøve med at spørge, men du skal være forberedt på at vi vil 



have, at du har tænkt dig om! Vi forventer at du har tænkt forskellige løsninger igennem og vurderet 
for og imod, men så vil vi til gengæld meget gerne diskutere den bedste løsning med dig.  
 
Den første halve time efter frokost er blokeret til supervision. Formelt er udpeget en tutor, men 
supervisionen foregår på skift med de forskellige læger, så du oplever vores forskellighed og kan 
lære mest muligt at vores styrker.  
I starten gennemgår vi systematisk formiddagens patienter, men siden hen vælger du eller vi nogle 
bestemte ud, som vi kan gå mere i dybden med. 
 
Da vi sjældent har patienter efter kl. 14 er der også her tid til supervision – evt. kombineret med en 
kop kaffe og en skive brød. På dette tidspunkt har du også ofte tid til fordybelse og refleksion 
omkring dagens patienter og emner til supervision, og vi forventer at du forbereder dig til 
supervisionen, således at du får det største udbytte ud af det. Du kan også på dette tidspunkt skrive i 
logbogen. 
 
Vi vil desuden forsøge at være ”fluen på væggen” ved et par konsultationer om måneden, såvel som 
vi forsøger at få dig ind til os og se, når vi støder på noget interessant, men også her bærer du selv 
en del af ansvaret for at dette gennemføres. 
Praktiske procedurer (spiral, fjernelse af nævi, suturering af sår, undersøgelse af knæ osv.) kan vi 
efter aftale gøre i fællesskab, hvor patienten altså er sat på dobbelt. 
 
Du vil komme til at opleve et bredt udsnit af klinikkens patienter, og har du særlige ønsker kan vi 
tale om dette.  
 
Introduktionsperioden 
Vi har tilrettelagt et introduktionsprogram, for den første uges tid. Her vil du lære klinikken bedre at 
kende og følges med både læger, sygeplejersker og sekretær. 
Vi tror dog at du lærer bedst ved at arbejde med tingene i stedet for at være tilskuer, så du kommer 
ikke til at sidde og kigge på dagen lang, men selvfølgelig tages hensyn til dit uddannelsesniveau og 
tidligere erfaring. 
Efter en uges tid afholdes introsamtale. 
 
Om dig... 
Vi forventer at du gør dit for at indgå som en del af klinikken. Det betyder at du selvfølgelig er med 
til personalemøder, kommer med ideer, deltager i (og udfører) undervisning i klinikken og sociale 
aktiviteter og i det hele taget er med til at ”løfte i flok”. 
Vi forventer ligeledes at du møder til tiden, sørger for at få meldt kursusdage mv. ind i god tid, er 
venlig overfor patienterne, er velsoigneret osv. 
Du er også meget velkommen til at ”åbne munden” og fortælle os hvis der er noget du synes ikke 
fungerer. Vi vil hellere have potentielle konflikter frem i lyset i stedet for at der puttes med det, men 
det er heldigvis sjældent at det går sådan. 
Vi forventer at du er medansvarlig for at få opfyldt dine kompetencer og sikre fremdrift idet og at 
du er med til at strukturere arbejdet med dette, samt at du forbereder dig til supervisionen når der er 
relevant. 
Klinikken har et godt arbejdsmiljø og sådan skal det også være for dig! 


