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Klinikken:  

Klinikken er centralt beliggende i Hjørring, som er Vendsyssels største by med ca. 25.000 indbyggere. Byen ligger 

ca. 50 km nord for Aalborg, har en del uddannelsesinstitutioner, eget sygehus samt et rigt fritids og kulturliv. 

 

Klinikken drives som samarbejdspraksis sammen med Ove W. Hansen. Tidligere var vi 3 læger, men Carsten Beith 

valgte at gå på pension i december 2014, desværre uden at finde en afløser. 

Vi har hver vores patienter og sekretærer, men sygeplejersken er ansat på halv tid hos os begge. 

Vi deler lokaler, laboratorium mv. Vi afløser hinanden under ferier og fravær, holder supervisionsmøder med 

sygeplejerske, husmøder, personalearrangementer mv. sammen. 

Lægehuset har ikke tidligere haft uddannelseslæger pga. pladsmangel, men nu har vi den fornødne plads. 

 

Min sekretær, Berit Drange er uddannet lægesekretær samt social og sundhedsassistent. Hun har mange 

forskellige administrative og praktiske funktioner (telefonvisitation, tidsbestilling, receptfornyelse, bogføring, 

blodprøvetagning, urinundersøgelse, suturfjernelse, mindre sårbehandling samt mm.) 

Sygeplejerske Dorthe Bach varetager stort set alle former for konsultationer under supervision, dog hovedsagelig 

kronikerkontroller. Dorthe har mange års erfaring indenfor diabetes, lungemedicin, pædiatri mv. 

 

Jeg blev læge i 1994, speciallæge i almen medicin i 2000 og købte i 2002 praksis af Eva Garde, som gik på pension 

i 2004. Klinikken har pt. lukket for tilgang, har ca. 1700 patienter. 

 

  

Dagsprogram: 

Kl.  8.00 –  9.00 afholdes telefontid,  e-mail besvares mv. 

Kl.  9.00 – 11.00 konsultationer. 

Kl. 11.00 - 12.00 ses akutte patienter/sygebesøg, laves papirarbejde, afholdes supervision mv. 

Kl. 12.00 - 12.30 indtages klinikkens frokost. 

Kl. 13.00 – 14.00 konsultationer. 

Kl. 14.00 – 14.30 administrationstid 

Kl. 14.30 – 15.30 konsultationer 

Kl. 15.30 – 16.00 akutte patienter, opsamling 

 

Til konsultationer er normalt afsat 15 minutter, dog 30 minutter til attestarbejde, samtaler, 

graviditetsundersøgelser mv. 

Uddannelseslægens konsultationstid tilrettelægges individuelt, afhængig af hvor i uddannelsesforløbet man er og 

afhængighed af hvilken konsultation, der er tale om. 

 

Vi afholder personalemøde sidste onsdag i hver måned fra kl. 15.00 – 16.00. Hver 3. måned holdes husmøde i 

stedet. Personalemøderne inkluderer undervisning i et aktuelt emne, hvor personalet og uddannelseslægen 

forventes at deltage aktivt. 

 

Uddannelseslægens arbejdstid (37 timer ugentligt) tilrettelægges individuelt, så komme /gå tider kan afpasses 

med transportmuligheder og evt. afspadsering for vagtarbejde. 

 

 

 

 

http://www.lmax.dk/


Lægevagtsarbejde:  

Der vil være selvfølgelig være mulighed for at deltage i lægevagtsarbejdet, hvilket jeg håber du har lyst til,  

da lægevagts arbejdet også giver et vigtig billede af arbejdet som praktiserende læge. 

 
 

EDB og apparatur:  

Vi benytter EG Clinea lægesystemet (tidligere MedWin/Emar). Klinikken har et fælles og veludstyret 

laboratorium.  

 

 

Introduktionsugen: 

Vi vil meget gerne vise praksis frem og hilse på dig inden uddannelsesforløbet i praksis. 

I den første uge vil du blive vist tilrette i klinikken, introduceret til EDB og telefonsystemet, 

laboratoriefunktionerne, følge med ved konsultationer, sygebesøg. Vi aftaler introduktionssamtale, som afholdes i 

slutningen af ugen. Endvidere aftaler vi, hvornår vi skal holde justerings- og evalueringssamtale. 

Vi vil begynde at finde egnede patienter, så når du er klar, kan du stille og roligt gå i gang med egne konsultationer 

I starten vil der afsættes ekstra tid til konsultationerne.  

 

 

Supervision:  

Jeg vil lægge vægt på at uddannelsen foregår så selvstændigt som muligt i form af mesterlære.  

I starten vil vi afholde daglig supervision, som senere formentlig vil blive afløst af mere 

behovsorienteret/emne/case baseret supervision på fastlagte tider i dagsprogrammet.  

Ove vil deltage aktivt i det daglige supervisionsarbejde og der skal ikke herske tvivl om, at du som 

uddannelseslæge altid kan få og skal have den hjælp og vejledning i dagligdagen, der måtte være behov for. Du 

banker på vores dør eller ringer på lokalnummeret, så kommer vi.  

 

 

 

Hvis du har behov for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte klinikken personligt, pr. tlf.: 

98-901699 eller mail: axelgaard@dadlnet.dk.  

 

 

De bedste ønsker for et lærerigt ophold 

Lene-Marie Axelgaard 

Marts 2016 
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