
Lægerne Asylgade 

Asylgade 19 

9900 Frederikshavn 

 

Velkommen til vores praksis. Vi håber, at du får både glæde og gavn af den tid, du skal være hos 

os.  

 

Vi er en samarbejdspraksis med fire selvstændige ydernumre. Du har én af lægerne som tutorlæge, 

men har patienter fra alle lægerne. På den måde sikrer vi, at du får bredde i din uddannelse med et 

tilstrækkeligt antal patienter, og at du får god variation og passende antal arbejdsopgaver. Du vil 

blive tilbudt supervision (hos tutorlægen), men er også velkommen til at opsøge supervision hos 

den læge, din patient er tilknyttet.  

 

Vi fungerer som en landpraksis, hvor vi i høj grad varetager udredning og behandling af vores 

patienter, ligesom vi laver nogen chirurgia minor. Vi har gode muligheder for henvisning til 

Regionshospital Vendsyssel (Hjørring og Frederikshavn) og til byens speciallæger (HNØ, 

dermatolog, psykiater, øjenlæge og anæstesiolog), men henviser også til Ålborg (sygehus og 

speciallæger). 

 

Når du kommer i klinikken, vil din tutorlæge give dig dit introduktionsprogram, hvor du følger 

klinikkens arbejdsgange, fra receptionen til laboratoriet og videre ind til konsultationer hos både 

tutorlæge, de øvrige læger og sygeplejerskerne. Du vil efter aftale forholdsvis hurtigt få egne 

konsultationer, hvor der er sat tilstrækkelig tid af til både at håndtere konsultationen, men også lære 

EDB (vi har XMO), receptudstedelse, henvisningsmuligheder osv. 

 

Lægehuset blev bygget i 1959. Senere er det blevet ombygget og tilbygget, så vi idag fremstår som 

en moderne lægeklinik med 17 konsultationsrum og 3 laboratorier. Vi har to konsultationsrum til de 

faste læger og egne konsultationsrum til uddannelseslægen. Rummene er næsten ens udstyret, så der 

er gode forhold til at passe arbejdet. Vi har moderne udstyr og varetager mikroskopi, EKG, 

lungefunktion, crp/hgb/bs/strepA/INR mm., tympanometri, ul-doppler til gravide og kar. Desuden 

har vi to ultralydsapparater.   

 

Vi er:  

Jacob Randrup, født 1956 speciallæge i almen medicin i 1997 og har været i Asylgade siden 1998. 

Mads Søndergård, født 1965 speciallæge i almen medicin i 2000 og har været i Asylgade siden 

2002. Mads udfører ultralydsundersøgelser.  

Charlotte Brun, født 1961, speciallæge i samfundsmedicin 2002 og i almen medicin 2006, har været 

i Asylgade siden 2006.  

Vesna Djordjevic, født 1966, speciallæge i almen medicin i 2010 og har været i Asylgade siden 

2012.  

Alle læger bruger akupunktur i varierende omfang.  

 

Vi har ansat  

6 sekretærer:  

Vibeke Jacobsen, praksis koordinator/ledende sekretær. Varetager praksisdrift, bogholderi mm.  

Christina Mellergård, Gitte Winther, Henriette Grøndal, Conny Larsen og Mette Bech. 

Sekretærerne varetager telefon arbejde, tager blodprøver, Ekg, urinundersøgelser, giver 

vaccinationer, assisterer ved GU, sårbehandling mm.  



 

5 sygeplejersker:  

Susanne Gundestrup, Lone Frydkjær, Jette Bach, Jane Gade og Else Stavad. 

Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer og kan varetage kroniker kontrol, smears, 

børneundersøgelser, samtaler mm.  

 

En typisk arbejdsdag:  

8 til 8.30 lægernes telefontid 

8.30 til 10 kvik konsultationer (akutte og/eller mindre omfattende problemstillinger) 

10 til 10.15 pause 

10.15 til 12.15 planlagte konsultationer 

12.15 til 13 frokost  

13 til 15.30 planlagte konsultationer/besøg 

15.30 til 16 Afrunding af dagen - tid til selvstudie mm.  

Planlagt supervision vil blive lagt ind i skemaet.  

 

Din arbejdstid er 37 t/uge, naturligvis med plads til afspadsering, hvis du har været med på vagt, 

skal på kursus o.lign. Der er også mulighed for enkelte dage at følge en af byens speciallæger, 

hjemmeplejen, fysioterapeut osv.  

 

Alle lægerne er med i lægevagten, så der er mulighed for at komme med på vagt.  

 

Velkommen i Asylgade 

 

 

 

 

 


