
Præsentation af min praksis og uddannelsesforløbet i denne

Læge Henrik Jensen, Dannebrogsgade 19, 9700 Brønderslev

Jeg er den ene af fire læger i en samarbejdspraksis i Brønderslev, hvor jeg har været i praksis siden 
1987. Indtil for ti år siden i et kompagniskab, der blev opløst, hvilket efter en lidt turbolent periode 
har været en gevinst for alle.

Inden for de sidste år er der sket et generationsskifte, så vi nu er to læger, der nyligt har rundet de 
40 år og to der har rundet de 60 år. Mine kollegaer er som jeg hankønsvæsener

Vi har de sidste år arbejdet sammen to og to med fælles klinikpersonale. Fra 1. oktober 2013 får jeg,
ligesom min nære samarbejdspartner, eget klinikpersonale, der består af en erfaren sekretær og 
sygeplejerske ( begge på fuld tid ).

Der er til min praksis knyttet lidt over1600 ptt., hvor der er en overvægt af ældre borgere, hvilket 
gør, at jeg har mange med kroniske sygdomme, hvoraf den enkelte borger ofte har flere.  

Jeg og mit personale søger i fællesskab at give mine tilmeldte ptt. en optimal behandling, hvilket vi 
gør ved at have fokus på de kompetencer, som den enkelte medarbejder kan bidrage med til at sikre 
at borgeren føler en helhed i den behandling, som min klinik tilbyder

Både sekretæren og sygeplejersken har egen tidsbestilling ligesom de deltager i det fælles arbejde 
herunder en løbende evaluering af praksis både på den korte og den lange bane

Tanker omkring uddannelsesforholdene i min praksis

Vi fire læger i samarbejdspraksis vil være fælles om at sikre uddannelseslægen et godt forløb.
De tutorlæger, der aktuelt er i vores fælles praksis, har det overordnede ansvar, men alle læger vil 
sammen med personalet i dagligdagen være med til at sikre uddannelseslægen en god dag.

Overordnet lægger jeg mest vægt på mesterlæren / mentorfunktionen, der foregår, når 
uddannelseslægen har en problematik, der skal vendes med en af husets læger.

Vi har nu fast lægemøde hver onsdag. Ud over dette har jeg møder med mit personale et par gange 
om ugen. Møderne skal naturligvis udbygges bl. a. under hensyn til om man som uddannelseslæge 
er i fase 1 – 2 eller 3 

Der vil blive de undervisninger og holdt de samtaler, der aktuelt ligger i uddannelsesvejledningen

Uddannelseslægen vil blive tilbudt besøg hos mine lokale samarbejdspartnere inkl. det kommunale 
system, ligesom vedkommende kan ledsage mig til en del af de møder jeg, som praksiskonsulent for 
Akut Kræft i Region Nordjylland, deltager i.

Jeg er fleksibel mhp. hvordan 37 timers arbejdsugen skrues sammen.    HJ    23-09-2013
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