
Praksisbeskrivelse.                                                  

Lægehuset Dronninglund
Stationsvej 10
9330 Dronninglund.

Lægehuset i Dronninglund drives som kompagniskabspraksis med 3 læger. Praksis er en typisk blandet 
by- og landpraksis. Vi har tilmeldt 5500 patienter og har lukket for tilgang. Vi sidder i lejede lokaler fra 
1978. Der er 3 dobbelte konsultationsrum, et større enkelt konsultationrum, samt rum til sygeplejerske 
og laborant. Herudover sekretariat, venteværelse og frokoststue.

Lægerne:

1) Flemming Iversen (ansat siden 1991).
2) Flemming Sommerfeldt (ansat siden 1992).
3) Jens-Henrik Lindrup (ansat siden 1995).

Personale: 

Tove Christensen (sekretær). Skriver bla.journalnotater og henvisninger.
Bodil Larsen (sekretær). Skriver bl.a. journalnotater og henvisninger.
Vibeke Højbjerre (bioanalytiker). Tager blodprøver og laver selv bl.a. Hgb, SR, CRP, BS, EKG, LFU, 
diverse urinundersøgelser, halspodning, samt graviditetstest.
Helle (sygeplejerske). Står for bl.a. sårskift, vægtkontrol, diabetes kontrol, vortebehandling og 
vaccination af børn samt udlandsrejsende.

Dagsprogrammet:

8.00-9.00 Telefonkonsultation.
9.00-9.30 Kaffepause.
9.30-12.00 Konsultationer.
12.00-13.00 Frokost. Mulighed for supervision
13.00-13.30 Fri konsultation.
13.30-15.00 Konsultationer
15.00-16.00 Afvikling af dagen. Herunder supervision og gennemgang af uddannelseslægens pt.
De faste konsultationstider er typisk på 15 min., dog 30 min. til f.eks. større forsikringsattester.
2 læger har faste tider, medens den 3. tager sig af akutte patienter og besøg, der er aftalt i telefontiden 
om morgenen.



EDB:

Lægehusets EDB system er PLC fra A-data. Det er muligt for patienterne elektronisk at foretage 
tidsbestilling, forny recepter og foretage E-mail konsultationer. 

Uddannelsesplan:

De første 2-3 uger i praksis bruger vi til at introducerer dig til det daglige arbejde i huset.
Du følger dagligt en af lægerne ved hans konsultationer og får derved mulighed for at lære 
arbejdsgangene i huset at kende. Ligeledes får du mulighed for at følge laborant og sygeplejerske for at 
få indblik i deres patientarbejde. I samme periode introduceres du til vores EDB system, så du bliver 
fortrolig med det. Langsomt og afpasset dit tempo og kompetencer får du efter denne introduktionstid 
sat patienter til, typisk 2 per time i starten.
Undervisningen forgår oftest som supervision til at løse de problemer du støder på i konsultationerne. 
Dels ved at du banker på hos en af os, så problemet kan løses her og nu medens patienten er tilstede. 
Eller ved gennemgang af dine patienter senere på dagen. Der er også mulighed for at tage emner op du 
ønsker at diskutere eller få vores syn på.
Under opholdet har du mulighed for at besøge vores samarbejdspartnere, eksempelvis speciallæger, 
lokale apotek, fysioterapeut, og hjemmeplejen. Du kan også komme med som føl i lægevagten.
Der vil blive afholdt introduktionssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering. Førstnævnte vil 
foregå i løbet af de første uger. De 2 sidste aftaler vi løbende.
Gennem tryghed håber vi ansættelsen bliver til gensidig inspiration, så vi lærer af hinanden.

Forventninger til udannelseslægen:

Vi forventer du tager aktivt del i hverdagens udfordringer såvel fagligt som socialt.

Velkommen i vores praksis. Er du interesseret i at høre nærmere kontakt os da på tlf. 98 84 18 88.

                                           


	Brønderslev_Lægehuset Dronninglund 0114.doc

