
PRAKSISBESKRIVELSE
FOR

LÆGERNE, FOGEDGADE 3,
9670  LØGSTØR

                            Kanalfogedens hus /  Limfjordsmuseet.

Præsentation af Lægehuset i Løgstør:
Lægehuset i Løgstør er et af Danmarks første  lægehuse, idet byens 3 læger den 1. august 1961 
oprettede en kompagniskabspraksis. Senere udvidet med 2 læger til nuværende 5 læger.  
Vi er nu:

Bodil Heebøll-Holm,  praktiserende læge i lægehuset siden 1988
Erik Bruun Nielsen, med siden 1992
Connie Bruun Andersen, med siden 1998
Jurek Grycel, med siden 2008
Andrzej Woroniecki, med siden 2011.

Praksis ligger i Vesthimmerlands Kommune og er en blandet land- og bypraksis. Praksis er den 
eneste i Løgstør by. Vi har ca. 7100 gruppe 1 patienter og nogle få gruppe 2 patienter. 
Patienterne kan frit vælge mellem alle 5 læger, og vi har gammel tradition for at dyrke 
familielægesystemet således, at de fleste patienter har valgt en af os som ”fast” læge. Så vidt muligt 
ser vi vore ”egne” patienter i dagtiden. 
Den første uddannelsesamanuensis var hos os vinteren 96/97. Siden har her været flere 
uddannelseslæger, både praksisreservelæger, klinisk basislæge, uddannelsesamanuensis, 
introduktionslæger og praksisamanuensislæger fase 1 og 2. Endvidere deltager vi i 
studenterundervisning. 
Vi ønsker at deltage i uddannelsen af yngre læger i almenmedicin fordi vi mener, at det er 
væsentligt, at alle læger, som led i deres uddannelse dels oplever, hvad det vil sige at være 
primærlæge, dels får indtryk af faget ”Almen Medicin”. 
Perioden i praksis giver en unik mulighed for at ”dyppe penslen” i samtlige specialer som 
forberedelse til specialevalg, samtidig med er det vores erfaring, at vore uddannelseslæger efter et 
halvt år i vores praksis er blevet godt rustet til selvstændigt virke. 
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Undervisningssituationen er en udfordring, som både uddannelseslæge og tutorlæge lærer meget af.
Uddannelseslægen har eget konsultationsrum og eget dagskema.
Uddannelseslægen er ikke med i husets lægenormering som sådan. Vi lægger vægt på at 
uddannelseslægen er i en uddannelsesstilling og ikke skal passe vagter m.m.
Forud for ansættelsen i praksis, inviteres uddannelseslægen til et uformelt præsentationsmøde, hvor 
uddannelseslægen møder kommende kolleger og ser arbejdsstedet. Her aftales arbejdstider, planlagt
kursusdeltagelse og evt. ferieønsker samt evt. ønske om specielle fridage. Vi er meget fleksible. 

     Lægehuset Løgstør

Uddannelsesplan for uddannelseslæger:
I de første dage i praksis vil du deltage i konsultationer med en af lægerne, ligesom du vil blive 
præsenteret for vores personale, vores edb-system (XMO) samt diverse diagnostik-apparatur.

I løbet af de 2 første uger afholdes en introduktionssamtale i henhold til målbeskrivelsen for klinisk 
basisuddannelse, Sundhedsstyrelsen 2007. Ved denne samtale drøftes dit hidtidige 
uddannelsesforløb med særligt vægt på forhold vedr. diagnostiske og terapeutiske færdigheder.

Vi vil lave en aftale om samarbejdsrelationer mellem tutor og uddannelseslæge og der udfærdiges 
en uddannelsesplan, herunder en plan over indhold i egentlige undervisningstimer, alt efter dit 
erfaringsgrund og behov. Mulige emner kunne være profylaktiske svangreundersøgelser, 
profylaktiske børneundersøgelser, socialmedicinske attester, administrativt arbejde, lægetaskens 
indhold etc. 
Du vil herefter se patienter i det tempo, der passer dig og i den første tid vil vi dagligt gennemgå 
dine patientkontakter. Du vil naturligvis af og til få brug for vejledning midt i en konsultation og er 
da altid velkommen til at henvende dig til en af os 5 læger og få  hjælp til at løse problemet her og 
nu til glæde for både dig og patienten.
Vi vil desuden ad hoc ”hente dig” og vise dig sygdomsbilleder eller problemstillinger, som vi støder
på og mener, du vil have glæde af at se. 
Efter 3 mdr. afholdes en midtvejssamtale, hvor vi vil koncentrere os om, hvilke af de opstillede mål 
fra introduktionssamtalen, du har nået, og hvad der skal nås/ændres i de kommende 3 mdr. 
Ved afslutningen af de 6 mdr. gennemføres en slutevalueringsamtale. 
Et positivt uddannelsesforløb kræver gensidig respekt og ærlighed, det er vi fra Lægehusets side 
parate til og forventer det samme af dig. 
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Dagsrytmen i Lægehuset:
For 2 af lægerne på skift:
Kl. 8.00-9.00: Telefonkonsultation.
Kl. 9.00-9.45: Sygebesøg eller konsultationer aftalt i telefontiden, læsning af post og udfyldelse af 
attester osv.
Kl. 9.45-15.00 : Konsultation efter tidsbestilling.
For 1 af lægerne på skift:
Kl. 8.00-16.00: akutlægefunktion.
For de øvrige læger:
Kl. 8.00-9.30: Konsultation efter tidsbestilling. 
Kl. 9.30-10.15: Sygebesøg eller konsultation efter behov,  læsning af post og udfyldelse af attester 
osv.
Kl. 10.15-15.00 Konsultation efter tidsbestilling.
Fælles for alle:
Kl. 11.30-12.00: Fælles frokost.
Ca. 13.45-14.15 Tid til at samle op, ringe til hjemmeplejen og lignende, en kop kaffe…

Kl. 16.00-8.00: Patienterne må ved behov kontakte lægevagten Region Nord.

Personale:
 2 sygeplejersker - med egne konsultationer samt laboratoriefunktion
2 lægesekretærer
4 klinikassistenter – skadestuefunktion, INR, CRP – hjælp på stuerne samt telefonvisitation på skift.
1 formiddagskantinedame der om eftermiddagen varetager rengøringen.

Uddannelseslægens konsultationsrum

Behandlings- og  undersøgelsesudstyr:
Hver konsultation er udstyret med PC (XMO, datafangst/FMK) samt elevations GU-leje. Herudover
har vi en fælles skadestue. Der tages blodprøver dagligt, sendes til centrallaboratoriet i Aalborg. I 
laboratoriet står et fasekontrastmikroskop til urinmikroskopi og mikroskopi af wetsmear fra 
vaginalsekret, mikroskopi af ormeæg og hudsvamp. Desuden EKG-apparat. I huset kan bestemmes 
sænkningsreaktion, hæmoglobin, blodsukker, INR og CRP.
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I skyllerummet findes urinstix, urindyrkningssæt (sensicult), graviditetstest og en autoklave. 
Endvidere findes rectoskop, vortefrysningsapparat, dobbler til fosterhjertelydsbestemmelse samt til 
distal blodtryksmåling og brænder til fjernelse af småtumorer, endelig har vi et tympanometer, samt 
vitalograf og audiometer.

Journaler:
Alt foregår på PC.
Der findes i  konsultationsrummene diktafoner til diktering af konsultationsnotater, henvisninger, 
attester osv. 

Alle laboratoriesvar, epikriser fra sygehuse, lægevagtsnotater og speciallægeepikriser kommer per 
edifact.

Afslutning:
Der er mange praktiske ting, som kræver nærmere orientering og det vil du få løbende. Det gælder 
fx samarbejdsrelationer til vores lokale hjemmepleje og Social- og Sundhedsforvaltningen. 
Endvidere er der det mere praktiske i dagligdagen, først og fremmest brugen af IT, fx 
diagnosekodning og journalskrivning.
Vi vil give dig vejledning og supervision en halv time dagligt de første 2 måneder, sidenhen efter 
aftale/behov. 
Den nærmere tilrettelæggelse af egentlige undervisningstimer vil vi aftale i forbindelse med 
introduktionssamtalen i begyndelsen af ansættelsen.
Du vil herudover få mulighed for at tage med på lægevagt. Vi vil bestræbe os på at kunne opfylde 
dine ønsker om ferier og kurser, men af hensyn til planlægning, skal det aftales i god tid med en af 
dine tutorlæger: Bodil Heebøll-Holm eller Connie Bruun Andersen.

Velkommen til vores lægehus
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