
Solopraksis ved Jens Carsten Jensen

Linddalsvej 11B

9560 Hadsund

Tlf. 98572999

Fax. 98573200

Email: JensJ@dadlnet.dk

Jeg har drevet denne solopraksis siden 1990. Det drejer sig om en blandet 

by/landpraksis med ca. 2000 tilmeldte gruppe I patienter. Grundlaget består 

af en fredelig kærne af familier, der har været tilknyttet praksis gennem 

mange år. Der er et overtal af ældre patienter i forhold til 

regionsgennemsnittet, og dermed er der en betydelig gruppe af kronisk syge 

patienter. 

Klinikken er nyindrettet (fra 2008) på 220 m2, ligger i et større 

bygningskompleks i midtbyen. Udover min praksis er der i samme kompleks 

3 andre solopraksis, tandlæge, fysioterapeut, fodterapeut og bandagist. Vi 

har et godt samarbejde på tværs. 

Læge: Jens Carsten Jensen

Sygeplejerske: Elsebeth Fyhn Jensen

Lægesekretær: Mette Vistisen

Uddannelseslæge

Vi har siden 2009 fast haft tilknyttet basis- eller introduktionslæge samt 

aktuelt fase 2- samt basislæge. 



Arbejdsdag: 

Kl 8-9 telefonkonsultation med læge  

Kl. 9-12 aftalte konsultationer

Kl. 12-13 fælles frokost og konference

Kl. 13-16 aftalte konsultationer + sygebesøg

Torsdag senkonsultation fra 15-18

Fredag kun akutte patienter efter kl. 13

Vagtordning med områdets øvrige læger (i alt 7) på skift omkring pasning af 

akutte patienter fra kl. 14-16 på alle dage. 

Jeg deltager ikke i vagtordning for Region Nord, men har aftale med lokal 

kollega om, at han gerne stiller sig til rådighed mhp. oplæring af mine 

praksisreservelæger i vagten. 

Lokaliteter:

Klinikken er indrettet med 4 veludstyrede undersøgelseslokaler, fuldt udstyret 

med moderne telefonanlæg og EDB (Medwin). Ekg og vitalograf er fuldt 

integreret i EDB systemet i alle undersøgelsesrum. 

Praksis er tilsluttet webreq og datafangstmodul (Sentinel). Vi har ICPC kodet 

alle konsultationskontakter de seneste 4 år. 

Laboratorie: CRP, SR, blodsukker, hgb., L+D tælling, INR, urindyrkning, 

fasemikroskopi m.m.

Andet udstyr: tympanometer, elektroniske blodtryksapparater til hjemme-

/døgnblodtryksmåling, audiometer, pulsoxymeter.

Praksis råder over akuttaske med iltudstyr samt hjertestarter. 



Undervisning af praksisreservelæge er baseret på: 

1. daglig konference

2. ad hoc supervision og gennemgang af patientkontakter

3. fælles undervisning med øvrige lægeklinikker i området (ca. 4 gange 

årligt), samt stående invitation til deltagelse i lokale 

tolvmandsforeningsmøder (ca. 6 gange årligt)

4. Vi lægger vægt på, at du refererer fra din undervisningsdeltagelse i 

regionsregi

Hvorfor vælge os:

1. Vi ønsker alle at give dig den bedst mulige oplevelse og læring af 

arbejdet i praksis

2. Vi har et godt og engageret arbejdsmiljø

3. Vi lægger vægt på åbenhed og nærhed overfor den enkelte patient, og 

at vi møder patienten hvor patienten er

4. Vi lægger vægt på, at der er mulighed for at få faglig udfordring og 

personlig udvikling, samt mulighed for at få et bredt og alsidigt 

uddannelsesforløb

5. Vi lægger vægt på rettidig omhu
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