
LÆGERNE BOULEVARDEN 30 
 
Klinikken flyttede per 1/11 2011 fra Aalborgs ældste hus ”Jens Bangs Stenhus” til de nuværende 
lokaler på Boulevarden. 
 
HISTORIE: 
Praksis har eksisteret i over tres år. 
Det startede med Doktor Amstrup, som flyttede praksis til ”Stenhuset” fra Øgadekvarteret.   
Læge Poul Jørgensen efterfulgte ham og optog i 1964 Læge Niels Stigaard som kompagnon. Efter 
Poul Jørgensens død indgik Læge Oluf Gamst den 1.1. 1975 i praksis.  
Læge Bodil Sodemann indgik den 01.07.97 i praksis ved Læge Niels Stigaard's sygdom og 
udtræden.  
Læge Mette Nielsen indgik i praksis 1/1 2002 først med deleydernummer, men siden har praksis 
fået tre ydernumre.  
Læge Oluf Gamst ophørte i praksis 1/8 2009. 
Læge Mikkel Nordkap indgik i praksis 1/4 – 2010 og udtrådte 1/10-2012 for at opstarte ny praksis i 
Vingårdsgade 
Læge Claus Kruuse, speciallæge i Almen Medicin, indtrådte i kompagniskabet 1/1-2013. 
 
ANSATTE: 
 
Praksis har ansat 2 sygeplejersker og 2 sekretærer. 
 
Endvidere har vi ansat rengøringshjælpere samt bogholder Jytte. 
  
PATIENTGRUNDLAG: 
 
Praksis har ca. 5000 gruppe 1 patienter + et mindre antal gruppe 2 patienter.  
Praksis har lukket for tilgang. 
 
Dertil kommer, at vi i har funktion som søfartslæger. Lægerne er autoriseret 
som søfartslæger og foretager helbredsundersøgelser af danske søfolk og erhvervsfiskere. Der skal 
foretages undersøgelser hvert andet år. Søfolkene får deres attestation i en såkaldt S-bog også kaldt 
”Den Blå Bog”. Vi udfører også norske offshore attester. 
Traditionsvis har vi endvidere et samarbejde med byens skibsmæglere, som henviser udenlandske 
og danske syge søfolk til undersøgelse samt til vaccinationer. 
 
For at opretholde dette samarbejde er det nødvendigt, at vi viser fleksibilitet og er til stede her og 
nu.  
 
 
ORGANISERING AF ARBEJDET 
 
 
DAGSPLAN: 
 
8-8.45: ÅBEN HENVENDELSE FOR AKUTTE PATIENTER 
. 
Tidsbestilling og medicinbestilling henvises til tidsrummet 9.30-12.  
 



9.15-9.30: 
 Fælles kaffepause i frokoststuen. Praktiske/administrative småopgaver løses. 
Postlæsning, evt. faglige spørgsmål/ undren debatteres.  
Om torsdagen mødes vi ”HJULET” og får løst småproblemer, projekter. Dette møde foregår 
stående med kaffekoppen i hånden 
 
09.30-10.00: SUPERVISION AF UDDANNELSESLÆGE VED DAGENS ”VAGTLÆGE” 
 
9.30-12.30: KONSULTATION EFTER TIDSBETILLING 
 
12.30-13.00: FROKOST 
Hver medbringer sin egen frokost. Desuden er der fri kaffe, te og frugt. 
 
13.00-13.30: TELEFONTID. Alle læger tager telefon. Telefonen ringer ”ind ”centralt. Pt. kan 
vælge, hvilken læge man ønsker at tale med 
 
13.30-14.00: LÆGEKONFERENCE  , holdes tirsdag. 
 
14.00-15.00 : KONSULTATION 
 
15-16: PAPIRARBEJDE 
 
PERSONALEMØDE:  
 
Afholdes 2. torsdag i ulige måned fra 14-16. 
 
UNDERVISNING 
 
Afholdes 1.torsdag i måneden fra 12-13. Emnerne kan være ad hoc, hvad der er ”rører” sig . 
Gennemgang af procedurer, retningslinjer. Alle deltager. 
 
SYGDOM 
 
Sygdom eller fravær af anden årsag meddeles en af lægerne på vores ”akut” telefon. 
 
 
 
 
 
 
PRAKTISKE FORHOLD: 
 
INSTRUMENTER:  
 
Alle instrumenter skal rengøres. GU-instrumenter puttes i pedalspand med pose i 
konsultationsrummet. Sutursæt/ operationssæt/ øreskyller / spiralsæt sættes i kassen bag den sidste 
skydedør i gangen. 
 
Personalet sørger for at tingene rengøres samt steriliseres til næste dag. Der findes små gu-sæt i 
skabet på gangen  



 
Der forefindes 4 sæt til spiraloplægning. Et i hvert lægerum. 
 
LABORATORIEUS:  
 
Venepunktur, urinstix, urindyrkning, CRP, INR foretages i laboratoriet. Ligeledes 12- aflednings 
EKG. 
 
Alt personale kan tage fingerprøver, urinstix, urindyrkning, EKG og pakke prøver. 
 
BLODPRØVETAGNING:  
Udføres dagligt ml 8-12. Dette kræver tidsbestilling og patienter skal opfordres til at lave on-line 
tidsbestilling på vores hjemmeside. 
 
Vitalografi udføres af sygeplejersken/sekretær 
 
PODNINGER, SMEAR, HISTOLOGI: 
 
Generelt udfylder den, der tager prøven/ biopsien selv den tilhørende rekvistionsblanket (Webreq) 
Prøven afleveres i ”prøvebakken” i receptionen.  
Vi tilstræber svar per mail på podninger og cyt. Dette udføres af personalet. 
 
EDB SYSTEM 
 
Vi har (XMO), der er et af de mest anvendte systemer i DK. Det er windowsbaseret, og det er 
opdateret til nyeste retningslinjer også forløbsydelser. Vi har fuldt integreret FMK 
Vi koder alle kontakter.  
Epikriser og labdata overføres løbende af både sekretærer, sygepl. og læger. Vagthavende læge har 
det overordnede ansvar for dagens e-post/lab.  
Sekretærer besvarer mail (medicin- og tidsbestilling). 
 
E- konsultation: læger samt sygeplejerske. 
Vi afgiver automatisk svar per mail på klamydia-us. og cyt.svar, hvis pt. har accepteret og udleveret 
mailadresse.  
 
Vi har et lokalnet i praksis, koblet op på egen server. Der tages dagligt backup.  
Vores hjemmeside : www.lægerneboulevarden30.dk.  Her kan patienterne  bestille medicin, tid og 
anvende e-mailkonsultation. 
 
 
SAMARBEJDSPARTNERE: 
 
Socialforvaltningen i Aalborg Kommune: 
Denne er delt op i distrikter og grupper. Dels hjemmesygeplejen, dels hjemmehjælp og dels 
pension- og jobcentre.  
 
Aalborg Sygehus: 
Har alle specialafdelingerne. 
På Sygehus Syd er der mulighed for akutte henvisninger til skade-rtg for akutte skader. Der laves 
elektronisk henvisning. Pt. ses efter røntgenoptagelsen i Skadestuen. 

http://www.l%C3%A6gerneboulevarden30.dk/


På Aalborg Sygehus Nord, Rtg. Afd. er der åben henvendelse for thorax-rtg: 

mandag - fredag 09.30-11.30. Der skal laves elektronisk henvisning. Pt. Skal være over 16 år. 

 
Dronninglund Sygehus: 
Fertilitetsklinik har til huse her. 
 
Hobro Sygehus:  
Foretager røntgenundersøgelser for os. Åben for henvendelse hver dag  
kl. 09.30-12.30 for undersøgelse Thorax, hænder og håndled, fødder og fodled, bækken, hofter og 
knæ af enkelt region.  
Er satellit for abdominal kirurgisk afdeling Aalborg  
 
Farsø Sygehus 
Røngtenus.: Kl 09.30-12.30: Thorax, hænder og håndled, fødder og fodled, bækken, hofter og knæ: 
DVT klinik 
Hofte- og knæ-kirurgi, satellit for O-kir afd. Aalborg 
 
 
 
APOTEKER: 
 
Vi sender elektronisk recepter til alle landets apoteker. Budolfi Apotek i Aalborg har døgnåben. 
Ofte vælges ”receptserver” da det giver stor frihed for patienten. 
 
SPECIALLÆGER: 
 
Hudlæger: 
Hudlægecenter Nord, Sundhed -og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 1 sal, 9220 Aalborg Øst 
Hudspecialist Thomas Hohwy, Sundhedens Hus, Aalborg. 
Inger Wildfang, Hobro 
Henvisningen sendes elektronisk og patienten aftaler selv tid 
 
Speciallæger i kirurgi: 
Bruno Nyholm, Ved Stranden, Aalborg. Især gastroskopi, rektoskopi, analproblemer og småkirurgi. 
Henvisning sendes. Patienten indkaldes. 
 
Mads Mark, Bispensgade, Aalborg. Diverse småkirurgiske indgreb + rektoskopi 
+ gastroskopi.  
 
Speciallæger i gynækologi: 
Morten Ring, Sundhedens hus 
Anders Faurskov: almen gynækologi og fertilisering 
Henvisning sendes. Pt. indkaldes. 
 
Psykiatri: 
Jørn Iversen og Joanna Beczkowska. Jernbanegade. Nærmest umulig at  komme til, lang ventetid. 
Kerstin Lien & Birger Guldbæk: lang ventetid 
Bjarne Lund Christensen: lang ventetid 
Lars Peter Hansen, Frederikshavn: rimelig ventetid.  



Irina Mejlhede, Hobro. Rimelig ventetid 
Hans Henrik Wernlund., Hjørring lang ventetid 
 
Øre-næse-halslæger og øjenlæger: 
Patienten henvender sig til byens læger uden henvisning. I akutte tilfælde 
kan det dog være nødvendigt med en telefonisk henvisning. 
 
Reumatologisk speciallæge:  
Reuma Nord, ved Jens Lykkegaard Olesen, Kennedy Plads. Meget sportsinteresseret 
Reumatologisk Klinik Aalborg ved Vlassis Kontogiannis. Fyrkildevej 
 
Ortopædkirurgi: 
Bue Bak, Nørresundby 
Ortpædkirurgisk Klink Sydhimmerland ved Tom Ringstrøm 
Speciallægeselskabet ved Kristian Bundgaard, Hjørring 
Søren Kaalund, Mølleå, Aalborg 
 
Neurologer: 
Flemming Bang, Brotorvet Nørresundby 
Neurologisk speciallægeklin. Aalborg, Algade ved Martin Kelkelund 
 
 
Pædiater: 
Elise Snitker., Aalborg 
Olav Bennedbæk., Aalborg 
Karen Tilma: Brønderslev 
Zanne Larsen, Skørping. 
 
.  
 
Kardiologer: 
Gert Espersen Budolfi Plads 
 
Akupunktur: 
Anders Baastrup,Roldgade 
akupunktur, blokader, manipulation (uddannet anæstesilæge) 
  
Endokrinologi 
Hans Christian Hoeck  Jernbanegade 21, 2th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
UDDANNELSESFORHOLDENE: 
 
Dag 1:   9-9:30  Velkomst og kaffe 
             9:30-11:30:  intro XMO/ sekretariat  ved sekretær 
            11:30-14:00: Rundvisning i klinikken med sgpl  
                              (skabe,arbejdsgange,telefoner,akutkasse/taske  
                                 Instruksmappe. Personalemøder. Tavlemøder) 
           14-14:30: konf m læger     hvis tirsdag eller torsdag 
 
Dag 2 :  8-9:30: Akuttiden/ akutprøver   ved sekretær 
             9:30- 11:  Følger læge 
             11:00-12:00: Laboratoriet  ved  sgpl 
             13-14:30: Egen tid. Øve XMO 
 
Dag 3:  8-9:00:  Deltage i akuttiden 
            9-9:15: kaffe 
            9:15-9:30: Hjulet 
            9:30- 12:00: Følger læge 
           13-14:00: eget rum 
           14-14:30: konf m læger  hvis tirsdag eller torsdag 
 
Dag 4 :  8-9:15 :  Deltage i akuttiden 
                9:15-9:30: kaffe 
                9:30-12:00: Konsultationer m ekstra tid 
                13-13:30:   Telefonkons. 
                13:30-14: egen tid     
                Supervision  
. 
 
De følgende dage deltage i normale dagligdag dog med øget tid til kons mhp tid til EDB, finde ting 
mm.  
 
SUPERVISON: 
 
Daglig kl 9:30-10:00ved en af klinikkens læger. 
 
Ad hoc supervision: aftales i løbet af den første uge hvordan dette fungerer bedst for 
uddannelseslægen. (banke på døren eller ringe til lægen) 
 
Vi tilstræber at afholde konference tirsdag  mellem 13,30-14.00 
 
SAMTALER: 
 
Introduktionssamtale er skemalagt til dag 3. Ved denne fastsættes datoer for justerings- og 
evalueringssamtale. 



 
VAGT: 
 
Klinikken passer egne patienter hverdage kl 8:00-16:00 
SYGEBESØG: 
 
Sygebesøg køres af den læge, der har vagten. Er der ingen sygebesøg er der mulighed for at lave 
papirarbejde/ hjælpe til med akutte patienter om eftermiddagen. 
 
Du vil indgå i denne fordeling med ca. 1 vagt om ugen.  
 
LÆGEVAGT. 
 
Aftales alt efter uddannelsesniveau. 
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