
Praksis beskrivelse Lægerne Bispensgade 1. sal

Lægerne Bispensgade 1. sal er en 4 – mands kompagniskabspraksis med ca. 6500 patienter.
Praksis flyttede i 2011 i nye lokaler i Bispensgade i Hjørring.  Dette, i forbindelse med 
overtaget af en bygning som tidligere husede en bank, men som i dag er fuldstændigt  
istandsat og moderniseret og indeholder to lægepraksis.
Udover vores praksis på første sal, deler vi huset med en 3 – mands kompagniskabspraksis i 
stuen. 
De to lægeklinikker fungerer selvstændigt, men er fælles om driften af huset. 
Vi mødes én gang månedligt til fællesspisning.

Lægerne:
Jens Hald (f. 1951), speciallæge i almenmedicin 1994
Lene Rabjerg (f. 1955), speciallæge i almenmedicin 1995
Mette Herløw (f. 1970), speciallæge i almenmedicin 2007
Anne Marie Vase (f. 1973), speciallæge i almenmedicin 2010

Lene Rabjerg og Anne Marie Vase er tutorlæger.

Personale:
Sygeplejesker
Gitte Moltsen
Bodil Jæger Pedersen

Sekretærer
Louise Jensen
Helene Daugaard
Mia Vorre Nielsen
Lene Knudsen

Dagligdagen
Praksis har åbent hver dag fra kl. 08 – 16.
Der er dagligt telefontid for lægerne fra kl. 08 – 09.
Vi arbejder i 15 min. tider. Der er daglig formiddagspause fra kl. 10.45 – 11.00, og 
frokostpause fra kl. 13.30 – 14.00.
Vi konsultere frem til kl. 15.15. Akutlægen frem til kl. 16.00
Lægerne skiftets til at have akutlæge-funktion., således at de har en ugentlig ”akut- dag”.
Vi tilbyder dagligt sygebesøg, som køres af akutlægen. 
Uddannelseslægen får også en fast akutdag m. tilhørende sygebesøg, som deles med en af de 
faste læger. Selvstændig sygebesøg planlægges individuelt og efter uddannelsestrin.
Der er mulighed for taxaordning til lægen der kører sygebesøg.

Vi holder personalemøde hver 2. mandag kl. 13.00 – 14.00, hvor vi arrangerer fællesspisning.

               



Praktiske forhold
Klinikken har et lille laboratorium som dagligt er bemandet, og hvor der tages blodprøver, crp 
hg, BS og INR. Der laves u-stix, uricult og u-hcg.
EKG: findes i sygeplejerskens konsultationsrum med elektronisk integration i journalen, 
desuden et transportabelt EKG apparat til brug ved akut behov.
Vitalografi: findes i sygeplejerskens konsultationsrum med elektronisk integration i 
journalen.
Hjemme BT apparat: udlånes efter instruks. 

EDB systemet er winPLC.

Klinikken har en hjemmeside hvor det er mulig at bestille tid, fast medicin samt e-mail 
konsultation. 
Adressen på vores hjemmeside: www.laegehusetbispensgade.dk

Uddannelseslæger
Der er ofte 1 – 2 uddannelselæger i huset samtidig, derud over uddannelseslæger som 
kommer på returdag.
Det tilstræbes at uddannelseslægen møder hverdag kl. 08, med en ugentlig arbejdstid på 37 
timer. Individuelle ønsker kan efterkommes i det omfang det lader sig gøre. Det kan drøftes 
ved introduktionssamtalen, eller hvis behovet opstår.

Der er tilrettelagt et introduktionsprogram for de første uger, som vil være tilrettelagt i 
forhold til uddannelsestrin.
Det indeholder en introduktion til klinikken så du får en mulighed for at lære den at kende, 
samt at du følges med både læger, sygeplejesker og sekretær.

Der vil planlagt supervision x 2 ugentligt fra 09.00 – 09.30, samt én ugentlig 
supervisionspatient sammen med tutorlæge.
Der ud over al den ad hoc supervision der er brug for, her deltager alle 4 faste læger ligeligt.
Man banker bare på når behovet opstår.
Hver af de faste læger underviser i faste emner, som aftales når det passer i kalenderen  for 
læger og mulighed for at undersøge en patient. ( ex ryg og skulder undersøgelse)

Vi forventer af vores uddannelseslæger at de gør deres for at indgå som en del af klinikken. 
Det betyder at deltage i personalemøder, kommer til pauserne, deltager i og udfører 
undervisning. 
Vi forventer også at du får meldt kursusdage og ferie i god tid.

Du er velkommen til at komme med indspil til ændringer, og fortælle hvis du undrer dig over 
noget som måske kunne gøres anderledes.
For et godt arbejdsmiljø er det vigtigt at få potentielle problemer frem i lyset, det er vi alle 
ansvarlige for.

Vi vil bestræbe os på at vi mødes til en kop kaffe/te og snak inden den 1. arbejdsdag hos os 
som uddannelseslæge.
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