
Praksisbeskrivelse for læge 

Flemming Lyng - Møldamvej 1 - 9982 Ålbæk 

Solopraksis drevet af læge Flemming Lyng siden 1. januar 1990. 

Ansatte: 1 sygeplejerske + 2 deltids sekretærer.  

Praksis er beliggende i en lille by Aalbæk med ca. 1500 indbyggere, med noget opland til, hvor der 

hele året, men især i sommerperioden,  er mange turister.  Har et samarbejde med 3 

nabokollegaer (ca. 15 km væk) hvor vi dækker for hinanden i ferie mv. Det er med andre ord en 

landpraksis.  Der er ca. 2150 tilmeldte gruppe 1 patienter.  

Lokalerne er i eget hus, bygget i 1985, på godt 200  kvm. Gode parkeringsforhold.  hvor der er 3 

pænt store konsultationsrum samt et mindre. Uddannelseslæge  vil få eget rum. Desuden et lokale 

lejet ud til psykolog nogle timer hver dag. Der er fælles laboratorium, venteværelse, 

køkken/frokoststue. 

EDB: 

Lægehuset har siden 1990 deltaget i udviklingen af XMO systemet. Er beta-tester for systemet. 

Systemet er med lokal server og der er alle de faciliteter, som er nødvendige for at få lægehuset til 

at køre og varetage kommunikationen med samarbejdspartnerne inkl. FMK.  

 

Flemming Lyng: 

Født 1955. 

Kandidat fra Århus i jan. 1983 

Speciallæge i Almen medicin 1989 

Praktiserende læge siden 1. januar 1990. 

Medlem af: 

PLO - Praktiserende lægers organisation. 

PLA - Praktiserende lægers Arbejdsgiverforening. 

DSAM - Dansk Selskab for Almen Medicin 

 



Praksispersonale: 

Sygeplejerske Margrethe Vejby: 

Født 1955.  Er ægtefælle med lægen.  Vi har været gift siden 1980. 

Margrethe har været i praksis siden 1991.  Tager mange blodprøver til sygehusene. Har mange 

kontroller af diabetes, KOL, astma, sår skift osv.  Hun møder hver morgen kl. senest 7.30. Er 

fuldtids ansat.  

Sekretærer: Hanne Lyng & Brita Pedersen: 

Arbejder på skifte hver uge. Den ene uge om formiddag fra 08.00 til 12.30 og den anden uge om 

eftermiddagen fra 12.15 til 16.30. Onsdag dog til 17.30.   

 

Dagsrytme i Praksis for lægen:  

Fra kl. 08.00 - 09.00  telefon tid.  

Fra kl. 0900 - 11.00 Planlagte konsultationer 

Fra kl. 11.00 - 12.00 Åben konsultation, hvor pt. bare kan møde op.  

Fra kl. 12.00 - 14.00  Frokostpause, sygebesøg, besøg af medicinalkonsulenter mv.  Evt supervison.  

Fra kl. 14.00 - 16.00  (om onsdagen til kl. 17.00)  Planlagte konsultationer.  

 

Jeg har tidligere af pladsmæssige årsager ikke mulighed for at have læger under uddannelse.  Har 

haft 12. semesters studenter fra Aalborg forud for deres eksamen, men har ellers ingen erfaringer 

med læger under uddannelse, ex. supervison.  

 

Praktiske forhold: 

Vi samarbejder med lægehusene i Strandby (1 læge) og Kvissel (2 læger). 

Vi skiftes til at passe telefonen for hinanden. Vi har altid telefonen til kl. 16. om onsdagen. 

Strandby har mandage og Kvissel har tirsdage og torsdage. Når Strandby har ferie passes telefonen 

af os.  De 3 første dage i ugen hvor vi ikke har telefonen lukkes telefonen kl. 14. Vi har en 

vagtordning der går på skift sådan at hver 4. fredag har vi telefonen til kl. 16. Den efterfølgende 

fredag har vi ret til at holde fri. De 2 andre fredage lukker vi telefonen kl. 12.  



Lægehuset har en hjemmeside, hvor der er yderligere informationer og gennem hvilken 

patienterne også kan bestille tid og medicin samt sende spørgsmål som e-mail kons.  

 

Lægen tager oftest selv sine blodprøver og skal være i stand til at lave labprøver (CRP, strepA-test, 

grav-test, podninger, tympanometri, EKG, spirometri  mv. , men der er ofte god hjælp af 

sekretærer og sygeplejerske. 

Man skal selv skrive sine notater i journalen og diagnosekode.  Man skal selv skrive sine 

erklæringer og attester. Sekretærerne laver ikke skrivearbejde.  

 

 


