
Præsentation af praksis, læger og klinikpersonale:

Læge Karsten Lorentzen

Behandlerhuset Dokken

Sydhavnsvej 15

7700 Thisted

Tlf. 96.199909.

Fax. 96.199929

Hjemmeside: www.karstenlorentzen.dk

E-mail: dokken@karstenlorentzen.dk

Praksis er en 1-mandspraksis: Karsten Lorentzen, praktiserende læge siden 1990.

Praksis er fra den 01.11.05 drevet fra nye lokaler i Behandlerhuset Dokken i Thisted,

et hus på 1667 kvm.,

10 praktiserende læger driver her deres praksis, fordelt på 6 sololæger og én kompagniskabspraksis.

Vi 10 læger har dannet interessentskabet Almenlægerne i Dokken I/S, hvori der er ansat 2

fælles bioanalytikerne: Lotte Lukassen og Hanne Lyhne – begge på 27 timer om ugen.

Praksis har dannet en samarbejdspraksis med nabo-klinikken/ Søren Kæseler Andersen, med fælles ansat

sygepl., Mette Thøgersen, på 28,5 time pr. uge.

Praksis har herudover egen sekretær, Bodil Lorentzen, på 37 timer om ugen.

Praksis har siden 1994 anvendt EDB-systemet Medwin, og praksis har topmoderne EDB:

Medwin-programmet fælles med de andre klinikker i huset, det er derfor muligt at få indblik

i en passant's journal - efter pt.'s tilladelse.

Der anvendes elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere indenfor såvel primær som

sekundær sektoren, samt med patienterne via vores hjemmesiden, hvor ptt. kan bestille tid, forny recepter 

og stille spørgsmål.

Praksis er lukket for tilgang af nye patienter: Antal patienter pr. 01.08.13: 1383 voksne og 363 børn = 1746 

patienter (gr. 1).

Praksis har fælles frokoststue med de øvrige i huset.

Praksis råder over et fagbibliotek, videoudstyr samt digitalkamera.

Praksis deltager i lægevagtordningen for Region Nord. 1A har mulighed for at deltage i

lægevagten under supervision - i et mindre omfang (med afspadsering).

Praksis har et tæt samarbejde med de øvrige behandlere i huset, og holder fælles læge-frokost-møde, hver 

mandag fra kl. 12.30 til 13.00, herudover holdes der fælles personale-frokost-møde med samarbejdspraksis, 

hver tirsdag fra kl. 12.15 til kl. 13.00.

Behandlerhuset Dokken holder to årlige fester i form af julefrokost og sommerfest samt sportsaktiviteter.

Endv. har vi i Behandlerhuset fælles efteruddannelsesprogram i form af ca. 2 efteruddannelsesmøder om 

året.
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