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Præsentation:
I 2004 flyttede praksis til nuværende lokaler i det nyetablerede Sundhedens Hus.
Sundhedens Hus er beliggende midt i Aalborg og er et hus med forskellige sundhedsaktører. bl.a. 
praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, jordemødre og psykologer.
2008 juli overtog jeg klinikken der nu er etableret som en samarbejdspraksis med Leo Thomsen og 
Thomas Gregersen. Det betyder bl.a. at vi har fælles venteværelse og fælles sekretariat.
Klinikken har ca. 1700 patienter, heraf en del studerende. 
Vi lægger vægt på at efterleve de kliniske standarder, have tid til patienten. 
Vi lægger vægt på tværfagligt samarbejde og at det gode arbejdsmiljø plejes til gavn for både 
patient og læge. 

Lægen:
Jeg er født i 1950 og uddannet læge ved København Universitet i 1986. Jeg nedsatte mig som 
praktiserende læge i 1996.
Fra 1.7. 2008 med praksis i Sundhedens Hus.

Personale:
Sygeplejerske Anne Mette Aaen som varetager selvstændige konsultationer med bl.a. kontrol af 
patienter med kroniske sygdomme, laboratorieopgaver, kontakt til hjemmesygeplejen, vaccination, 
udvalgte profylaktiske opgaver, m.m.
3 sekretærer er ansat i samarbejdspraksis. Tager sig af sekretariatet.

Praktiske forhold: 
Arbejdstiden er fra kl. 8-9 telefon tid og herefter konsultationer til kl. 12. Kl. 12.30-13.00 Fælles 
frokost for hele klinikken. Herefter igen konsultationer igen til kl. 15. Lidt længere onsdag og lidt 
kortere fredag.
Der er et vagt- og feriesamarbejde med vagtring. 
Der er sommerudflugt og julekomsammen for læger og personale.
Der er næsten altid uddannelseslæger i samarbejdspraksis der medvirker til fin erfaringsudveksling. 

Uddannelsesforhold: 
Der foreligger uddannelsesprogram. 
Afhængig af charge og erfaring deltager uddannelseslægen i alle funktioner i tværfagligt team. 
Du vil få stor indflydelse på hvordan forløbet skal sammensættes og justeres under opholdet.
Vi vil gerne du får kendskab til alle opgaverne fra bunden. Lab, ekg, lungeus. m.m.
Samt selvfølgelig får et bredt indblik i opgaverne i almen praksis.
Supervision tilpasses og der aftales opfølgning/gennemgang af patienter dagligt.
Der er eget kontor og fælles undersøgelsesrum til GU og småkirurgi m.m.
Der benyttes lægesystemet XMO med FMK. 



Du er meget velkommen til at kontakte klinikken for mere information enten telefonisk eller ved 
besøg.

René Rose
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