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Praksis er en samarbejdspraksis, altså en solo praksis, ejet af Helene Nygaard

og Kammer G. Lauridsen. Der er aktuelt 2 læger i 1 kapacitet pga

generationsskifte. Praksis har lokalefællesskab og personalefællesskab med

Rikke Nyborg.

Praksis er beliggende i Hjørring centrum og har ca. 2000 tilknyttede

patienter. Vores patient population består af både unge, børnefamilier og

ældre, med en lidt højere gennemsnitsalder end de fleste øvrige praksis i

Hjørring.

Der er ansat en sygeplejerske som bl.a. selvstændigt varetager

kronikerkontroller, sårbehandling, vaccination samt assisterer ved behov. I

fællesskabet med Rikke Nyborg er der ansat 2 sekretærer.

Praksis har ikke tidligere haft uddannelseslæger, men der samarbejdes med

Rikke Nyborg, som har haft uddannelseslæger siden 2004. Vi har deltaget i

studenterundervisningen og Kammer Lauridsen er fortsat ansat under Aalborg

Universitet som vejleder for medicinstuderende.

Praksis drives i lejede lokaler. Vi har et velindrettet, velfungerende lægehus. Vi

har mulighed for en del parakliniske undersøgelser i klinikken, så som ekg,

tympanometri, hgb, crp, sr, inr målinger mm. Der udføres kontinuerlig

kvalitetssikring og videreudvikling i praksis.

Uddannelses lægen stilles eget velindrettet lokale til rådighed under opholdet.

Vi benytter edb systemet Clinea og derigennem anvender vi elektronisk

kommunikation med vores samarbejdspartnere.

Praksis har egen hjemmeside:  www.lauridsenognygaard.dk  hvorigennem

der er mulighed for ekonsultation, emedicinbestilling og etidsbestilling.



Der er mulighed for supervision i form af 11 undervisning, planlagt

skemalagt supervision af hyppighed der afhænger af kompetanceniveau.

Video optagne konsultationer og sit in konsultationer bruges.

Introduktionsprogram og plan for supervision fremsendes inden opstart.

Praksis deltager i lægevagten for region nord. Uddannelseslægen forventes at

deltage i nogle af vagterne med tutorlæge. Det forventes desuden at

uddannelseslægen deltager i de sociale arrangementer der holdes i klinikken.

Vi har en god klinik med et rigtigt godt kollegialt samarbejde og en sjov

positiv dagligdag.

Jeg uddyber meget gerne ovenstående telefonisk.


