
LÆGE KENNY B BØTCHER
Klinikken er beliggende i Dannebrogsgade 19 i Brønderslev. Er en del af en 
samarbejdspraksis med Læge Henrik Jensen. Vi deles om de faste udgifter men har hvert 
sit personale og patienter. 
Klinikken har ca. 2200 patienter tilknyttet bredt sammenblanding af både ældre og yngre 
patienter. 

Lægen
Kenny Birk Bøtcher (f. 1973) har været praktiserende læge i ca. 4 år. 

Personale
Sygeplejerske Lise Hjørne:
Varetager store dele af kronikerindsatsen, blodprøver og klarer en del svangre- og 
børneundersøgelser, Cervixcytologi, sår, infektionssygdomme og meget mere.

Sekretær Merete Andersen:
Passer telefonerne, klarer alt omkring medicinbestillinger på nettet.
Tager blodprøver, giver B12 injektioner, INR målinger, CRP samt strep A tests, urin prøver 
og dyrkninger. 

Dagligdagen
I hverdagen starter læge med at besvarer E-mail konsulationer de første 10 min.
Første patient kaldes ind 08.10. Der ses som regel 5 patienter i timen. 
Lægen har ingen fast telefon tid, man ringer tilbage efter behov fra patienten.
De fleste kontakter mhp. Prøvesvar foregår via E-kons modulet. 
Formiddags pause er mellem 09.30-10.00
Vi holder frokostpause fra 11.30 til 12 og prioriterer at vi alle mødes der.
Efter frokost har vi igen patienter indtil 15.00, således at man efterfølgende har tid til at 
gennemgå dagens patienter, få svaret på mails, lavet attester, godkendt epikriser og evt. 
tage et besøg hvis behov (sjældent), de plejer at være aftalte.

Klinikken samarbejder med byens øvrige læger. Fast Fredags vagt skiftende mellem 
klinikkerne starter kl.12, hvilket betyder at vi ikke har forpligtelse til kl. 16.

Der vil blive lagt vægt på fast daglig supervision hvor vi gennemgår dagens 
patienter/patient. Der kan planlægges mere tid fx om Fredagen til mere dybdeborende 
supervision fx med et fagligt emne.

Lokaler
Alle (incl. uddannelseslægen) har deres eget konsultationslokale. Nyt Edb med EMAR 
lægesystem. 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, 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 personaletoilet med badefaciliteter, et stort spisekøkken.



Klinikken bruger markedets bedste lægesystem EMAR med fuld integreret IP telefoni. Alle 
konsulationer ICPC-kodes, bruger datafangst, FMK mv.

Supervision
Du skal som uddannelseslæge opleve grundig supervision. Det er nøglen til uddannelse, 
samtidig er det dog også vigtigt at have in mente at uddannelse er ikke noget man får, det 
er noget man tager. 
Du vil altid i løbet af dagen få hjælp ved blot at henvende dig.
Du skal ikke tøve med at spørge, men du skal være forberedt på at jeg vil
have, at du har tænkt dig om! 
Det forventes at du har tænkt forskellige løsninger igennem og vurderet
for og imod.
Sidst på dagen gennemgår vi alle de patienter du har haft i løbet af dagen. 
I starten går vi dem systematisk igennem, men siden hen vælger du eller vi nogle 
bestemte ud, som vi kan gå mere i dybden med.

Hvis du vil, vil jeg desuden forsøge at være ”fluen på væggen” ved et par konsultationer 
om måneden, såvel som forsøge at få dig ind til mine konsulationer og se, når vi støder på 
noget interessant.
Praktiske procedurer (spiral, fjernelse af nævi, suturering af sår, undersøgelse af knæ 
osv.) aftales løbende i fællesskab.

Introduktionsperioden
Der vil ligge et nøje tilrettelagt introduktionsprogram, for den første uges tid. Her skal 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. Du vil komme til at besøge de forskellige 
speciallæger i byen med 1 besøgsdag hos hver, alt efter dit uddannelsesniveau
Efter en uges tid afholdes introsamtale.

Om dig...
Det forventes at du gør dit for at indgå som en del af klinikken(det er ikke svært, vi er ret 
lige til). Det betyder at du selvfølgelig er med til personalemøder, kommer med ideer, 
deltager i (og udfører) undervisning i klinikken (hvis lysten er der) og sociale aktiviteter og i 
det hele taget er med til at ”løfte i flok”.

Det forventes 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, hvis der er noget du 
synes ikke fungerer.
Klinikken har et godt arbejdsmiljø selv om der er travlt. Og det gode arbejdsmiljø skal også 
gælde for dig.
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