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FJERRITSLEV LÆGEHUS

Lægehuset i Fjerritslev opstod i den tidligere Fjerritslev Kommune, som en kompagniskabspraksis 
med 5 læger. I mange år var patientgrundlaget stabilt – ca. 8.000 gruppe I patienter. Indenfor de 
sidste 2 år er imidlertid 2 af lægerne ophørt på grund af alder. Det har ikke været muligt at skaffe 
afløsere og Lægehuset lukkede derfor for tilgang, hvilket har medført et gradvist faldende 
patientantal, således at der nu er ca. 7.300 gruppe I patienter til de resterende 3 læger.

Lægerne er Lars Heiring Sørensen, som startede i Lægehuset i 1987, Ole Sørensen, som startede i 
1988 og Klaus Holm Jensen, som startede i 1997.

Personalet består af 2 sygeplejersker, 1 plejehjemsassistent, 1 bioanalytiker og 2 lægesekretærer. 
Alle er ansat på deltid og flere af dem er i stand til at varetage flere funktioner.

Lægehuset er indrettet i lokaler, der er lejet af Jammerbugt Kommune. Lokalerne var for mange år 
siden en del af det daværende Fjerritslev Sygehus. Der er 5 dobbelte konsultationsrum, et større 
enkelt konsultationsrum, et rum til lungefunktionsundersøgelse og samtale hos sygeplejerskerne og 
plejehjemsassistenten, et rum til sårskiftninger, vaccinationer m.m., et laboratorium, et stort 
sekretariat, et konferencerum, et køkken m spiserum og et venteværelse. Der er gode 
parkeringsfaciliteter og adgangen til praksis er kørestolsvenlig.



Dagen starter med telefontid fra kl. 08.00 til 09.00. Fra kl. 09.00 til 10.00 kan der være enkelte 
konsultationer, som lægerne selv har aftalt med patienterne, der er mulighed for sygebesøg og der er 
i regelen tid til en kop kaffe. Hver tirsdag kl. 09.45-10.00 er der fællesmøde for alle i klinikken. Her 
gives informationer og drøftes stort og småt. Derudover er der personalemøde ca. 2 gange om året -
udenfor Lægehusets åbningstid.

Samtidig med at lægerne har telefontid er der åbent laboratorium, hvor patienterne kan komme til 
forudaftalte blodprøver, enten bestilt af husets læger, sygeplejersker eller af sygehusenes
ambulatorier.

Sygeplejerskerne starter på samme tid deres konsultationer. De har i løbet af dagen sårskiftninger, 
vaccinationer, lungefunktionsundersøgelser, audiometrier, kontroller af kroniske patienter (KOL, 
diabetes, hypertension m.v.), udover at de assisterer lægerne ved behov og modtager patienter i 
samarbejde med sekretærerne. 

Lægerne har patienter fra kl. 10.00 til 11.30 med 10 min. afsat til hver konsultation – dog med en 
buffer på 10 min. undervejs. Kl. ca. 12.00 mødes lægerne til frokost i konferencerummet. Personalet 
holder frokost for sig selv. Frokostkonferencen varer til kl. 12.30, hvorefter der er patienter til kl. 
15.00. Der er igen indskudt en buffer på 10 min.
Selvom standardmodulet er på 10 min., er der dog mange konsultationer, der sættes ekstra tid af til. 
F.eks. graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser, attester til kommune og forsikringsselskaber 
m.m.
Lægehusets telefoner og lægehuset lukker kl. 16.00, hvorefter patienterne må kontakte lægevagten. 
Der er dog aftenkonsultation tirsdage fra 16.00 til 18.00 beregnet til patienter, der arbejder udenbys, 
er dagplejemødre eller lignende.

Lægehusets EDB system er PLC fra A-data. Det er muligt for patienterne elektronisk at foretage 
tidsbestilling, få fornyet recepter, få svar på prøver og at få en E-mail konsultation.

Lægehusets akutte funktion går på skift mellem lægerne, således at dagens vagthavende møder til 
en tom tidsbestilling og denne bliver i reglen fyldt op – sommetider godt og vel og i så fald hjælpes 
alle ad sidst på dagen. Ved at have en vagthavende, får de øvrige 2 læger ro til uforstyrret at tage sig 
af de aftalte konsultationer.
Sygebesøg aftalt om morgenen tages af ”egen læge”, enten mellem kl. 09 og 10 eller sidst på dagen. 
Er der behov for akutte besøg senere på dagen, tages disse af vagthavende læge.

Samarbejdet med hjemmeplejen foregår i stort omfang elektronisk, men er dog suppleret af 
telefoniske henvendelser fra både sygeplejersker og øvrigt personale i hjemmeplejen. Alle 
patienterne er bosiddende i én kommune – Jammerbugt Kommune.

UDDANNELSESLÆGER

Når der kommer uddannelseslæger i vores Lægehus, vil de, de første dage, blive introduceret til de 
forskellige funktioner i Lægehuset. Herefter vil de gradvist få egne patienter tildelt – både akutte og 
patienter, der er i kontrolforløb. I den første tid i huset, vil uddannelseslægen få gennemgået sine 
journaler sidst på dagen, medens det senere vil blive indrettet mere efter uddannelseslægens ønsker 
sammenholdt med uddannelseslægens faglige niveau og placering i uddannelsesforløbet.



Der vil i det daglige altid være mulighed for, ved behov, at kontakte én af principallægerne. 
Desuden vil disse være opmærksomme på at tilkalde uddannelseslægen til demonstration af 
forskellige kliniske problemstillinger.

Ved den daglige frokostkonference vil enkelte problemer blive diskuteret.

Uddannelseslægen vil i starten komme med på sygebesøg og herunder blive introduceret til 
samarbejdet med hjemmeplejen. Senere vil der blive tale om selvstændige sygebesøg. 

Introduktionssamtalen vil finde sted en af de første dage efter at uddannelseslægen er begyndt i 
Lægehuset. Midtvejs- og slutevalueringssamtalerne aftales undervejs.

Undervejs vil den elektroniske portefølje endvidere blive udfyldt, og undervisning og kliniske 
demonstrationer indrettet efter porteføljen.   

Se endvidere www.fjerritslev-laegehus.dk  

                                                                Lægerne Fjerritslev  
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