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Den historiske baggrund for lægearbejde i Aars strækker sig tilbage til 1890 med en læge. Fra 1920 
var der  2 læger i byen. Fra 1955 3 læger, som arbejdede i kompagniskab. I 1964 blev lægehuset 
Kirkeplads bygget til 3 læger. Gennem 1970`erne voksede kompagniskabet til 6 læger. I 1988 blev 
praksis opdelt i 2 selvstændige kompagniskabspraksis med 3 læger i hver. Fra 2009 er der i Aars by 
nu 3 selvstændige praksis.

Lægehuset Søndergade har følgende læge :

 Thomas Bjørnshave, kandidat fra sommeren 1980. Startede i praksis 1988

Er godkendt som tutorlæger.

Praksis har tilmeldt ca. 1500 gruppe 1 sikrede patienter og et mindre antal gruppe 2 sikrede 
patienter.

Personalet består af

 Solveig Arp Hansen, fuldtidsansat sekretær
 Vacant praksissygeplejerske ,deltid 20 timer

Arbejdsgang

Arbejdsdagen starter kl. 8 med telefonkonsultation til kl. 9. Herefter er der konsultation efter aftaler 
fra kl. 9-12 og fra kl. 12.30 – 15.00. Perioden fra kl.15 – 16 er primært afsat til administrativt 
arbejde og sygebesøg.
Frokost pause fra kl.12-12.30.

Undersøgelsesudstyr

Hvert konsultations rum er udstyret ens med EDB system, EMAR .Der er fælles apparatur med 
henblik på

 Hæmoglobin måling
 Blodsukkermåling
 SR måling
 CRP, leucocyt og diff. tælling (L+D)
 INR måling 
 Fasekontrastmikroskopi til urin og weat smear undersøgelse
 Urinstix undersøgelse
 Urin dyrkning og resistens undersøgelse
 EKG undersøgelse



 Peakflow og spirometri undersøgelse
 Blodprøve med henblik på undersøgelse på centrallaboratorium Aalborg Sygehus
 Skadestue arbejde med henblik på chirurgia minor

Henvisningsvaner

Hovedparten af patient henvisninger er til

 Farsø Sygehus, almen intern medicin, skadestuefunktion, røntgen og ortopædkirurgi
 Hobro Sygehus, acute medicinske patienter AMA
 Aalborg Sygehus, alle specialer
 Øjenlæge Aars, Hobro og Aalborg
 Øre-næse-halslæge i Hobro og Aalborg
 Dermatolog Hobro og Aalborg
 Psykiatrisk speciallæge i Viborg og Aalborg
 Pædiatrisk speciallæger i Skørping og Aalborg

Vagtordning

Der er storvagtsordning for Aalborg og Himmerland. Vagttyperne er

Visitations- og konsultationsvagt Aalborg Sygehus Syd
Kørevagt for Aalborg og Himmerland
Konsultations- og kørevagt på Hobro ogFarsø Sygehuse

Antal vagter i ansættelsesperioden aftales ved introduktionssamtalen. Tutorlægen har 
bagvagtfunktion. Vagtarbejde afspadseres efter gældende overenskomstregler.

Den kliniske uddannelse for uddannelseslægen (UL)

Tilrettelæggelsen af den kliniske uddannelse tager udgangspunkt i

 Målbeskrivelse for uddannelsesperioden
 Individuel uddannelsesplan for uddannelsesperioden
 Proces- og slutevaluering af uddannelsesperioden

Uddannelsesprogrammet for UL tager sigte på en faglig kompetence udvikling med henblik på 
erhvervelse af de i målbeskrivelsen opstillede kompetencer.

Det forventes at UL har læst Sundhedsstyrelsens  aktuelt gældende vejledninger for yngre læger i 
videreuddannelse.



Arbejdstid og dagsrytme for UL

UL er underlagt gældende overenskomstregler i ansættelsesperioden. Konkret betyder dette, at den 
ugentlige arbejdstid er 37 timer med fast mødetid kl. 8. Der vil i ansættelsesperioden ikke 
forekomme overarbejde og vagtarbejde afspadseres. Tutorlægen har det pædagogiske ansvar for 
UL´s uddannelse og virke i ansættelsesperioden. Arbejdstilrettelæggelsen aftales løbende mellem 
UL og tutorlægen.

De første uger for UL

De første uger i praksis er introduktionsperioden. Der vil blive afsat tid til at få indsigt i tutorlægens
og medarbejdernes arbejdsopgaver ved at følge med hos

 Tutorlægen i det daglige arbejde
 Sekretær arbejdet med reception, telefon, indskrivning af journal-, henvisnings-, og 

attestnotater og andet forefaldende arbejde
 Sygeplejerskens arbejdsopgaver med laboratorium, skadestue og indkøb af lægeartikler

I løbet af de første uger vil der blive afsat tid til introduktionssamtale. Særskilt skema anvendes. 
Formålet med denne samtale er at afklare hvilke forudsætninger UL har og hvad lægehuset her kan 
tilbyde UL.
I fællesskab vil vi gennemgå huskeliste og præcisere gensidige forventninger til den kommende 
ansættelsesperiode. Vi vil i fællesskab lave aftaler med henblik på en individuelt tilpasset 
uddannelseskontrakt for UL.

Du vil hurtig få sat patienter til i det tempo der passer dig. EDB systemet EMAR kommer du hurtig 
ind i ved daglig brug og instruktion.
Vi vil i introduktionsperioden i fællesskab diskutere dine patient kontakter daglig. Er der noget du 
er i tvivl om i løbet af en konsultation, og som du finder vigtig at afklare her og nu, foventer vi, at
du tilkalder tutorlægen straks. Det er vigtig for dig, os og patienten, at det faglige problem bliver 
løst, mens patienten endnu er i konsultationen.

Uddannelsestilbud, supervision og konstruktiv feedback

Foruden introduktionssamtalen er der 2 faste samtaler i løbet af ansættelsesperioden

 Justeringssamtalen
 Slutevalueringssamtalen

Midtvejs i ansættelsesperioden afholdes justeringssamtalen, for at se hvor langt du er nået i din 
uddannelseskontrakt. Der vil blive lagt planer for den sidste halvdel af ansættelsesperioden med 
henblik på at sikre at din uddannelseskontrakt kan indfries.

Ansættelsesperioden afsluttes med en slutevaluering af den samlede ansættelsesperiode med henblik
på om de opstillede kompetencer i uddannelsesprogrammet er opnået. Evalueringen er dels 



mundtlig dels skriftlig og rummer både tutorlægens vurdering af dig og din vurdering af tutorlægen
og praksis som uddannelsessted.

Læringssituationer for UL opstår ved

 Arbejde i den kliniske situation
 Læsning af faglitteratur
 Formaliseret undervisning
 Instruktion
 Uddannelsesvejledning

Relevant faglitteratur vil blive gennemgået ved introduktionssamtalen. Som tidligere nævnt vil du i 
introduktionsperioden få gennemgået dine patientkontakter daglig. Senere vil vi i fællesskab mere 
koncentrere os om særlig udvalgte patientkontakter, enten patienter du selv har haft, eller som 
tutorlægerne har haft. 

Der er mulighed for 

 Daglig her og nu vejledning og instruktion
 1 times ugentlig formaliseret undervisning
 ugentlig fælleskonsultationer
 gennemgang af video- eller båndoptaget konsultationer eller samtale forløb

Supervision af dit arbejde foregår på forskellige planer

 I starten gennem den daglige gennemgang af patientkontakter
 Når tutorlægen tilkaldes med henblik på vejledning af her og nu fag problemer
 Gennem video eller båndoptagne konsultationer
 Gennem fælleskonsultationer
 Ved den ugentlige formaliserede undervisningstime
 Gennem konference
 Ved tilbagemelding fra personale og patienter

Det er afgørende vigtig, at du altid søger assistance når du føler behov for det. Vi – personale og 
tutorlægen – vil være parat til vejledning og supervision, når du har brug for det.
Du vil løbende blive præsenteret for konstruktiv feedback af din faglige indsats.

Om uddannelsesmiljøet generelt vil vi bestræbe os på at sikre

 Gensidig respekt
 Forstyrrelse med faglig udfordring
 Tid til refleksion – eftertanke

I løbet af ansættelsesperioden vil der efter aftale være mulighed for besøg hos



 Den kommunale lægekonsulent med henblik på gennemgang af dagpenge, revaliderings- og 
førtidspensionssager

 Den kommunale hjemmeplejeordning 
 Den kommunale børne/unge sundhedsordning
 Det lokale apotek
 Relevante speciallæger
 Særlige ønsker efter aftale

Holdning og etik

UL forventes at tilegne sig en forståelse for fagets etiske aspekter og udvikle en hensigtsmæssig og 
etisk forsvarlig holdning til patienterne og deres behandling.
En etisk holdning til sit fag indebærer ønsket om og anstrengelserne forbundet med at udvikle faglig 
dygtighed. Der skal blandt andet bruges tid og opmærksomhed på

 Omgang med den ængstelige og angste patient
 Information til patient og pårørende om uhelbredelige og evt. maligne lidelser
 Holdning til den utilfredse patient
 Holdning til den ikke-samarbejdende patient
 Generel sygdomsinformation
 Økonomisk medicin forbrug og vejledning
 Holdning til klagesager
 Forskningsetik med kendskab til Helsinki deklaration og etisk komite
 Gennemførelse af forskning i overensstemmelse med ”good clinical practice” 

Administration og økonomi

UL vil gennem deltagelse i Lægehusets kvartalsmøder få indtryk af administration og økonomi i et 
lægehus.
Den lægefaglige uddannelse i administrative færdigheder vil blive tilgodeset ved inddragelse i

 Lovgivningsmæssige forhold
 Interkollegial samarbejde i det primære sundhedsvæsen
 Samarbejdsrelation i det primære sundhedsvæsen
 Samarbejdsrelationer til det sekundære sundhedsvæsen
 Attester i almen praksis

 Rationel økonomisk almen medicinsk lægearbejde

August 2013
Lægehuset Søndergade

Thomas Bjørnshave
Tutorlæge
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