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Praksis er en kompagniskabspraksis med Marianne Siersbæk og Nicolai Engel som ejere. Vi deler både 
praksis og morgenavis. Vi købte praksis i 1990 og 1991 hhv. og har det særdeles fint med at være fælles om 
det. 
Der er tilmeldt ca. 3200 patienter til praksis og patientgruppen har en meget gennemsnitlig aldersfordeling. 
Hver især har vi noget arbejde "udenfor" klinikken, Marianne mest som daglig leder af lægemiddelenheden i 
regionen under Nord-KAP, praksiskoordinator m.v. 

Vi har for tiden 2 ansatte i klinikken, der begge fungerer som sekretærer og udfører arbejde som 
blodprøvetagning, EKG, spirometri, INR m.v. Desuden diverse vejledninger af patienter. 
Vi har lagt vægt på, at vi alle kan "det hele", således at der ikke er skarpt opdelte arbejdsfunktioner
sekretær-, og sygeplejearbejde imellem.
Som uddannelseslæge vil man derfor opnå at lære tingene fra bunden, hvis man ikke kunne det i forvejen, 
altså selv tage EKG og lave lungefunktionsprøver og desuden tage blodprøver på de patienter man har i 
konsultationen. Man sender dem altså normalt ikke ud til en sygeplejerske, men klarer det selv. Vi finder det 
vigtigt, at man som uddannelseslæge lærer at udføre de praktiske undersøgelse og behandlinger. 
Efterfølgende kan man bedre instruere sit eget personale senere hen i karrieren. 

Klinikken er beliggende på 1. salen på adressen Mellem Broerne 7 i Nørresundby. Vi har købt hele 1. salen i 
byggeriet og har ca. 400 m2. Så vi har god plads. 
Der benyttes XMO i nyeste udgave inkl. FMK - et velfungerende system, som de fleste har stiftet 
bekendtskab med, idet det er ret udbredt. Internt har vi et meget smart edb kommunikationssystem, så man 
kan kalde på hinanden eller chatte på skærmen uden at skulle hen og banke på eller ringe. Meget benyttet 
af os alle og især godt for uddannelseslægerne.

Arbejdstiden er som de fleste steder 8-15.30 dagligt, lidt længere onsdag og lidt kortere fredag. kl. 11-12 er 
tilstræbt reserveret til samme dags akutte. Vi tilstræber, at vi ingen ventetid har og patienterne kan stort set 
altid få en tid samme dag, hvis det ønskes. Det er en del af den tilgængelighed, som er en vigtig parameter. 
En meget vigtig ting hos os er det at have en god tone. Der er ingen, der er "sure" og vi taler altid ordentligt 
til hinanden og patienterne. Det lønner sig med tilfredshed og vi oplever meget sjældent "sure" patienter. 
Det har også betydning for sekretærernes arbejdsmiljø.
Som uddannelseslæge vil man hurtigt komme ind i rutinerne og kunne deltage efter evne i telefontiden fra 
8-9 og konsultationer fra 9-12 og igen fra 13 til vi er færdige. Vi lægger vægt på at få løst problemer når de 
er der og ellers samler vi op på det og taler om det mellem 12 og 13. Der tages selvfølgelig hensyn til den 
enkelte og de behov der måtte være, uden at vi lægger os helt fast på bevidstløse rutiner. 
Ofte har vi 2 uddannelseslæger og det giver en god synergi. 
Der er et vagt-, og feriesamarbejde med de fleste øvrige praksis i Nørresundby og der arrangeres en 
sommerudflugt og julekomsammen for læger og personale. Uddannelseslægerne plejer at deltage.
Vi er altid åbne for et besøg - også hvis man bare vil kigge og snakke - evt. med de uddannelseslæger vi har 
p.t.

Marianne Siersbæk og 
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