
Praksisbeskrivelse for Lægerne i Hjallerup

Lægerne i Hjallerup er en kompagniskabspraksis; det vil sige at vi deles om alt - patienter, 
personale og lokaler. Vi er tre faste læger i huset, samt to sekretærer, en bioanalytiker og to 
sygeplejersker. Vi har ca. 4800 patienter tilmeldt, der alle bor inden for en radius af 15 km fra 
praksis. Vi har lukket for tilgang af nye patienter.
Vi håndterer de fleste situationer i lægehuset, lige fra forebyggelseskonsultationer til 
skadestuefunktioner. Mange af vores patienter kommer her med akutte ting, så vi kommer 
jævnligt til at stå med uforudsete situationer som brystsmerter, sår og større infektioner.
Vi deltager stort set altid i uddannelsen af yngre kolleger, både basislæger, introduktionslæger og 
læger i blokuddannelse til almen medicin.
Vi er alle tre godkendte vejledere for uddannelseslæger og deltager løbende i videreuddannelse 
på feltet.
Vores uddannelseslæger deltager i alle aktiviteter i huset, både det faglige og det sociale.
Hjallerup ligger lidt nord for Aalborg, det tager 20 minutter at køre hertil i bil via motorvejen, og 
bussen kører 3 gange i timen fra Vesterbro til Hjallerup. Hvis du tager bussen hertil, kan du tage X-
bussen 7.45 fra Vesterbro og være her 8.10.

Introduktion
Vi plejer at afsætte de to første uger du er i huset til introduktion; den første uge kigger du os 
andre over skulderen og den anden uge kommer du langsomt i gang med at se dine egne 
patienter.
Indenfor den første uge regner vi med at:
Du følger en dag med hver af os, de faste læger, så du kan få en fornemmelse af hvordan vi 
arbejder hver især.
Du følger en dag med sygeplejerske og laborant, så du kan se, hvordan de praktiske ting i huset 
foregår (crp, hæmoglobin, blodsukre, ekg, blodprøvetagning osv.). Derudover er der en 
introduktion til prøvebestillingssystemet (webreq)
Du bliver oplært i husets journalsystem (XMO) af en sekretær.
Du får en introduktion til ydelsessystemet.
Der vil være afsat tid til introduktionssamtale med din vejleder indenfor de to første uger.

Dagsprogrammet
Dagen starter for alle ansatte kl. 8.00 med mindre du har aftalt andet med din vejleder.
Et typisk dagsprogram for dig kunne se således ud:

8.00-8.30 Papirarbejde, e-mails osv.

8.30-9.15 Patienter

9.15-9.30 Kaffepause

9.30-13.00 Patienter

13.00-14.00 Frokost og supervision

14.00-15.15 Patienter

Vi har planlagt vores daglige arbejdsdag således, at vi alle ser akutte patienter ca. en time i løbet af 
dagen. Resten af dagsprogrammet er fastlagt med planlagte patienter.



Der er dog en læge, der har hovedansvaret for de akutte patienter - og det er den læge, der passer 
lægehuset frem til lukketid kl. 16, hvor lægevagten tager over.

Konferencer
Vores uddannelseslæger deltager i de fleste konferencer og møder vi afholder i huset. Vi oplever 
at uddannelseslægerne derved får en større forståelse af samarbejdet internt i praksis og med 
samarbejdspartnere som hjemmeplejen.
Ugentlige konferencer:
Onsdage kl. 9.15-9.45: sygeplejekonference med den lokale hjemmepleje.
Onsdage i lige uger kl. 12.45-13.30: personalemøde.
Onsdage i lige uger kl. 13.30-14.00: lægekonference.

Evaluering
Vi tilbyder dagligt planlagt supervision af alle uddannelseslæger, idet der er afsat 30 min. til 
evaluering med en af husets faste læger. Det vil skifte fra dag til dag, hvem du skal have 
supervision af.
Der ud over kan du altid banke på til en af os, hvis du løber ind i noget, der ikke kan vente til 
eftermiddagens samtale.
Som tidligere nævnt er der planlagt introduktionssamtale med din vejleder ca. to uger efter, du er 
startet hos os. Midtvejs- og slut evaluering aftaler vi løbende.

Forventninger til uddannelseslægen
Vi forventer at vores uddannelseslæger deltager aktivt i dagens aktiviteter, både de sociale og de 
faglige.
Vi forventer, at du tager dit ansvar overfor patienterne alvorligt og at du kommer og spørger, hvis 
du kommer i tvivl om noget.
Vi forventer, at du behandler personale og patienter med respekt.
Vi forventer, at du møder til aftalt tid, og at du giver besked, hvis du skulle blive forhindret i at 
møde op.
Vi forventer, at du klæder og opfører dig sobert og anstændigt.
Vi forventer, at du overholder din tavshedspligt.
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