
Praksisbeskrivelse for: 

Toldbodlægerne 

Dokken 

Sydhavnsvej 15 

7700 Thisted. 

Tlf 96199906 

Email: laegerne@toldbodlaegerne.dk              

Kontaktpersoner/tutorer:Lise Borregaard Fuglsang og Lars Kongsøre . 

Hjemmeside: www.toldbodlaegerne.dk 

Om os: 

Toldbodlægerne er en kompagniskabspraksis med 4 faste læger . Praksis har rødder mange år tilbage i 

Thisted. 

Tutorlæger  er Lars Kongsøre og Lise Borregaard Fuglsang. 

Vi har aktuelt ca. 5500 patienter.  

Klik over på vores hjemmeside www.toldbodlaegerne.dk for mere og aktuel information om os og hvem 

vi er. 

Praksis flyttede i 2005 fra Toldbodgade til Behandlerhuset  Dokken som er  et spændende  tværfagligt 

hus på havnefronten i Thisted med i alt 10 praktiserende læger, Øre-næse-halsklinik  med 2 læger, 2 

kiropraktorer , 2 kliniske psykologer , samt en satellitfunktion med 1 daglig fysioterapeut fra byens 

fysioterapiklinik. Herudover sygeplejersker og sekretærer ansat i de enkelte klinikker. Der er fælles 

kantine og mødelokale.Der foregår fællesaktiviteter og vi samarbejder med de øvrige praktiserende 

læger.  

Vi har plads/lokaler  til 6 uddannelseslæger i huset så der er som regel flere uddannelseslæger  på 

samme tid.  

Se evt. mere om huset på www.dokkenthisted.dk 

Toldbodlægerne har mangeårig tradition og erfaring med uddannelseslæger i praksis. 

Fra KBU til intro- og blokforløb.  

Vi prioriterer uddannelsen og indsatsen for et godt og udbytterigt forløb højt og sætter stor pris på 

uddannelseslægen og oplever det inspirerende og udviklende for praksis.  

http://www.toldbodlaegerne.dk/
http://www.toldbodlaegerne.dk/
http://www.dokkenthisted.dk/


 

 

Praktiske oplysninger: 

Arbejdstiden er fra kl 8-16 mandag til torsdag og fra 8-13 om fredagen. 

Ved særlige ønsker eller behov er vi fleksible m.h.t. mødetider.  

Telefontid er fra kl. 8-12. Betjenes af sekretærer og sygeplejersker. 

Lægerne  har ”ringe-tilbage-tid” mellem kl 9.45-10 og fra 10.10-10.30, samt efter behov.  

Der er kaffepause fra kl. 10-10.10, frokost kl. 12-12.30 . 

Mandag har vi fællesmøde med de øvrige læger kl. 12.30-13.00 

Vi holder selv lægekonference, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.30-13.  

Sidste pt. er på kl. 15.15. 

Der er daglig ½ times supervision og vejledning samt løbende ved behov i løbet af dagen. Tutors telefon 

og dør er altid åben. Ved tutors fravær træder de øvrige læger til. 

Der er også supervisionsmulighed  ved middagskonferencen  og efter sidste pt.  om eftermiddagen Ved 

den daglige supervision gennemgåes dagens patienter/emner med tutor medmindre andet er aftalt.   

Der er mulighed for supervision af konsultationer og evt. samtaler enten direkte eller ved 

video/lydoptagelse. 

Der aftales løbende vejledning/gennemgang af større emner ½-1 time ugentligt. 

Der er mulighed for evt. at lave et mindre projekt og/eller en undervisningsseance under forløbet.  

Der er mulighed for fokuserede ophold/dage hos de øvrige faggrupper i og udenfor huset.  

Der er mulighed for at komme med en af lægerne på lægevagt.  

Der er mulighed for deltagelse  i kurser og lokale faglige møder.  

Der afholdes introduktions- midtvejs - og slutevalueringssamtaler.  

Vi arbejder efter DSAMs og de videnskabelige selskabers samt sundhedsstyrelsens m.fl. vejledninger og 

guidelines.  Vi anvender Medibox og Lægehåndbogen. Du får adgang til Medibox som har korte 

praksisrelevante artikler og vejledninger som kan bruges online i det daglige arbejde. Her ligger også 

klinikkens egne vejledninger/instrukser.  

Vi anvender EDB-systemet  EG Clinea som er fælles for lægerne  i huset.  



Start og forløb: 

Dit ophold starter med en introduktion og rundvisning i huset.  

Den første dag følger du tutor og får også tid til at lære edb-systemet at kende.  

De følgende dage får du mulighed for at følge de øvrige læger i klinikken noget af tiden.  

Du sidder med ved tutors telefontid i starten.  

 

Efter aftale begynder du at få dine egne patienter i løbet af de første dage. 

Du får god tid typisk 20 min. -½ time i starten så der er tid til forberedelse og opfølgning af 

konsultationen. 

Det aftales løbende med dig.  

En standardtid er 15 minutter men det er ikke noget krav. Aftales individuelt.  

Vi prøver at starte med  enkle konsultationer og bygger så på efter aftale med dig så du gerne i dit forløb 

når at se et repræsentativt   udsnit af  patienter og sygdomsgrupper som ses i almen praksis ,samtidig 

med at du får nogle patienter som du kan følge/følge op på flere gange .  

Har du særlige interesseområder kan der tages hensyn dertil. 

 

 

Du er velkommen til at tage kontakt til os hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere 

oplysninger.  

Søger du os og bliver tildelt plads hos os må du gerne snarest derefter kontakte tutor Lise 

Borregaard Fuglsang eller Lars Kongsøre for aftale om et besøg og præsentation i klinikken hvor 

vi også kan aftale nærmere omkring opstart m.v. 

Vi glæder os til at se dig! 

 

Med venlig hilsen 

Toldbodlægerne 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


