
Praksisbeskrivelse/Uddannelsesprogram for:
Læge Ulf Exner
Strandparken 48, 7900 Nykøbing M

Lokaler og omgivelser:
Praksis er naturskønt beliggende i Strandparken 48, 7900 Nykøbing Mors – det tidligere Nykøbing Sygehus. 
Sygehus Thy-Mors har stadig afdelinger i huset, bl.a. dagkirurgi, røntgenafdeling og laboratoriefunktion. 
Dette muliggør bl.a., at patienterne kan gå direkte fra klinikken til akutrøntgen.
Derudover har 2 andre lægeklinikker til huse på adressen, nemlig Lægerne Søndergaard og Schmedes samt 
Læge Stefanie Nolting.
De 2 øverste etager i huset bebos af Sundhedscenter Limfjorden, som er et gratis, kommunalt tilbud til øens 
borgere med mulighed for sundhedsmæssig rådgivning, undervisning/vejledning og træning fra bl.a. 
ernæringskonsulenter, sundhedsplejersker, fysioterapeuter m.m.
Ydermere rummer huset 2 praktiserende ørelæger og en øjenklinik.
Klinikken består af lyse, nyindrettede lokaler, heraf 6 klinikrum inkl. Laboratorie, 2 kontorer, heraf 1 med 
reception, venteværelse og stort, dejligt frokostrum/køkken med udsigt over Limfjorden. Fra alle klinikkens 
lokaler er der skøn udsigt til enten Limfjorden eller den smukke omgivende park.

Organisation og dagsrytme:
Der er tale om en solopraksis, hvor Ulf Exner 1 dag ugentligt har hjælp af praksislægevikar Mogens Bloch.
Personalet består desuden af 5 sygeplejersker, 2 sekretærer og 1 piccoline, alle ansat på deltid.

Telefonerne er åbne kl. 08.00 – 10.00 samt 10.30 – 12.00. 1 – 2 sekretærer samt 1 sygeplejerske besvarer 
spørgsmål, fornyer recepter og visiterer/booker akutte og elektive tider.
Kl. 08.00 – 10.00: Elektive patienter.
Kl. 10.00 – 10.30: Formiddagspause med konference, hvor personalet forelægger Ulf Exner evt. spørgsmål 
fra dagens konsultationer på telefon og i klinikken.
Kl. 10.30 – 13.00: Akutte og subakutte konsultationer, men kun efter forudgående aftale. 1 sygeplejerske 
fungerer som akutsygeplejerske i dette tidsrum og assisterer Ulf Exner med de akutte patienter. De øvrige 
sygeplejersker har elektive patienter.
Kl. 13.00 – 13.30: Frokostpause og konference, hvor evt. spørgsmål forelægges Ulf Exner.
13.30 – 15.40: Elektive patienter.
15.40 – 16.00: Oprydning.
Ca. 1 gang hver 2. uge passer vi kl. 13 – 16 en vagtfunktion for øens øvrige læger, som går på tur mellem 
øens praksislæger efter et nærmere fastlagt skema. I reglen har vi vagten torsdag i ulige uger.
Patienterne kan desuden kontakte os telefonisk via www.lægevejen.dk for receptfornyelse, tidsbestilling 
samt e-konsultationer hos lægen.
Evt. sygebesøg køres efter kl. 16.00.



Introduktion:
Da der kan være forskel på den enkelte basislæges forudsætninger og kompetencer, varierer 
behovet for varigheden af nedenstående. Dette tilrettelægges i samråd med basislægen.

1.– 3. uge: 
Første dag introduceres du til klinikken, lokaler, IT-system, telefon og personale. Dette varetages af en 
sekretær eller sygeplejerske fra kontoret. Du følger denne dag med på kontoret om formiddagen for at 
se visitationen i praksis og lære IT-systemet (Novax) at kende. Om eftermiddagen får du mulighed for at 
arbejde ved PC’en og afprøve forskellige ting for test-patienten (Nancy Berggren).
Resten af ugen/ugerne følger du Ulf Exner og får mulighed for at assistere ham med forskellige 
opgaver. Hver eftermiddag 13.30 – 16.00 vil der være mulighed for at lære IT-systemet nærmere at 
kende via test-patienten.
2. – 6. måned:
Efter nærmere aftale, og i takt med dit øgede kendskab til arbejdsgangene vil du gradvist få dit eget 
skema med elektive patienter i det tempo, der passer dig og din udvikling.
Kl. 08.30 – 09.00:
Er der daglig supervision med tutorlægen, Ulf Exner.
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