
LÆGEHUSET ØSTERMARKEN

Introduktion

Lægehuset er en blandet by- og landpraksis med fem faste læger.

                        

Historie

Aars var det første sted i landet, hvor der blev etableret et egentlig lægehus (1964) med
den gang tre samarbejdende læger. Dette kompagniskab voksede sig større gennem
årene til seks læger i 1988, hvor man af pladsmæssige årsager delte praksis i to, og hvor
lægehuset på Østermarken blev bygget. Byens udvikling fortsatte, og også lægehuset
Østermarken måtte udvide til de nuværende 5 læger. Selve lægehuset har måttet udvides
i to omgange til den nuværende størrelse på 600 kvm fordelt på 11 konsultationsrum,
skadestue, laboratorier, sekretariat, kantine og servicerum.

Læger

Lægehuset Østermarken er organiseret som en kompagniskabspraksis med fem faste
læger:
Henning Skytte Andersen (f. 1951), Per Gjessing (f. 1956), Peter Munk Jensen (f. 1965),
Claus Lund (f. 1966) og Svante Gilberg (f. 1975).

Personale

P.t. består personalet af 2 sygeplejersker, 4 sekretærer, og 3 bioanalytikere, flere af disse
ansat på deltid.

Om lægehuset

Lægehuset er beliggende Østermarken 16, Aars med skole, børnetandpleje, idrætshal og
beskyttede boenheder som nærmeste naboer og kort afstand til rådhus og svømmehal.



Nærmeste sygehus er Farsø (15 km), Hobro (26 km) og Aalborg (40 km). De elleve
konsultationsrum er fordelt på fem læger, to sygeplejersker, et skiftende antal
uddannelseslæger samt et ekstra rum til akupunktur og forefaldende opgaver. Laboratoriet 
fordeler sig på to prøvetagningsrum og et
urinlaboratorium, mens sekretariatet huser i alt 5 arbejdspladser. Endelig rummer huset en
stor kantine med køkken og udgang til terrasse.
Patienter kan parkere umiddelbart foran huset, der har handicapvenlig adgang og få meter
væk er der yderligere en stor parkeringsplads. Til lægehuset hører et grønt område med
græs, buske og træer, der passes af lægehusets altmuligmand
På lægehusets vægge er der ophængt skiftende kunstværker fra Galleri Rasmus, Odense.

EDB mm.

Lægehuset har XMO som EDB på egen server. XMO er et stort program med et utal af
funktioner, men er let at arbejde med og driftsikkert. I alt rummer huset 18
arbejdsstationer.
Patienterne modtages af skærmterminal til elektronisk aflæsning af sygesikringskort og i
venteværelset er ophængt en stor informationsskærm, hvor man kan læse
praktiske oplysninger og nyt om personale, ferie og kurser.

Dagsrytme

8.00 - 8.30 Konsultationer
8.30 - 9.00 Fast telefontid for alle læger
9.00 - 9.45 Akutpatienter i åben konsultation
9.45 - 10.00 Pause
10.00 - 12.00 Konsultationer
12.00 - 13.00 Frokostpause/ringe ud/diverse
13.00 - 15.00 Konsultationer
15.00 - 16.00 Afrunding (enkelt læge tilbage som vagt)
Onsdag sen konsultation kl. 15 – 17, uddannelseslæger deltager efter muligheder og 
behov.
Der er hver dag afsat en læge til akutte patienter, sygebesøg, receptgodkendelse mm.
Hver anden onsdag afholdes husmøde for læger og  personale, hvor alt forefaldende 
diskuteres og hvor vi foretager justeringer af den daglige drift .

Vagter

Lægerne deltager i Region Nordjyllands vagtordning, der er frivillig, og hvor man kan
ønske mellem kørevagter og blandede konsultations- og visitationsvagter.

Socialt

Lægehuset har gennem alle år lagt vægt på et godt arbejdsklima, og til at understøtte
dette har vi personalefrokost hver fredag, det fælles husmøde hver anden onsdag samt
sociale arrangementer gennem året i form af sommerudflugt, motionsløb og en årlig 

sammenkomst for læger og personale med ægtefæller, hvor alle tilknyttet lægehuset i 

uddannelsesforløb er inviteret.



Organisering af uddannelse

Lægehuset Østermarken har været uddannelsespraksis siden starten i 1988, og omkring
40 læger har været ansat i uddannelsesforløb ligesom vi har været  tilknyttet Århus
Universitet og nu Aalborg Universitet som kliniksted for medicinstuderende.
P.t. er syv yngre læger i uddannelsesforløb hos os.
Vi har gennem årene haft vekslende undervisningsplaner, men altid med en fast tutor for
uddannelseslægen, fast feedbacktid dagligt og/eller ugentligt og aftale om mulighed for ad
hoc kontakt til alle læger.
Uddannelseslægen har eget konsultationsrum, og eget dagsskema, men regnes ikke med
i husets lægenormering som sådan, vi lægger således vægt på, at man er i
uddannelsesstilling, og at man ikke skal passe vagt mm. fraset i uddannelsesmæssig 
øjemed.
Uddannelsesprogrammet er i øjeblikket således:
1. dag: Introduktion til praksis, EDB og samarbejdspartnere i og omkring Aars by.
2. dag: Præsentation af procedurer mm. ved sekretærer og bioanalytikere.
Første to uger: Introduktionssamtale + 30 minutters daglig feedback samt start på
konsultationer i et omfang tilpasset den enkeltes erfaring og uddannelsesniveau.

Derefter: Daglig feedback med daglig gennemgang af journalnotater, attester mv. samt 
mulighed for løbende supervision efter den enkeltes behov og ønsker.
Med konsultationsrum midt blandt kollegerne kan man altid banke på, og vores hovedregel 
er at afbryde vores egen konsultation for at kunne give den ønskede vejledning med det 
samme.
Besøg udenfor praksis efter behov og ønske (fysioterapeut, kommune, speciallæger).
Observerede konsultationer x 2.
Midtvejs- og slutevaluering med opdatering af logbog.
Uddannelseslægen har egen uddannelsesmappe i sekretariatet.
Hver anden onsdag afholdes møde for læger, både faste og uddannelseslæger med
drøftelse af aktuelle problemstillinger omkring organisering og økonomi og hver torsdag er 
der afsat tid til fælles lægefaglig konference med gennemgang af udvalgte kliniske
problemstillinger og referater fra kursus samt møder med samarbejdspartnere 
(fysioterapeuter, sundhedsplejersker mm.).

I øvrigt

Vi bestræber os på at følge de af DSAM fastlagte kliniske retningslinier i den
daglige praksis og ved kontrol af kronikergrupper som DM, hypertension og KOL.
Lægehuset bestrider stillingen som kommunal praksiskonsulent og er repræsenteret i 
Vesthimmerlands Kommunes kommunalt lægelige udvalg (KLU) samt i 
lægevagtforeningens og det lokale lægelaugs bestyrelser. 

Yderligere oplysninger:

www.98622844.dk eller tlf. 98622844

Adresse: Østermarken 16, 9600 Aars.
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