
 

 
 

Praksisbeskrivelse for Læge Dorte Fisker 
 

 
Praksis er en solopraksis drevet af indehaver Dorte Fisker. 

Praksis ligger på Banegårdspladsen 8, 2.t.h., 8000 Aarhus C 

Telefonnummer: 86 19 89 44 

Ydernummer 070920 
 

Hjemmeside:  www.86198944.dk 
 

Dorte Fisker er godkendt som tutorlæge. Er uddannet læge i 1990 og speciallæge i almen medicin i 1998. 

Jeg nedsatte mig som praktiserende læge i 2004 efter at have arbejde som ansat læge i almen  praksis. 
 

Personale: 
 

I forkontoret sidder min mand Kim Fisker. af baggrund har han en bachelor i medicin og er cand. scient 
i Datalogi med bifag i økonomi. 
Han har forsket indenfor det medicinske felt både under studietiden i medicin og datalogi. 
Vi er et fælles team, som vægter en fleksibel hverdag med høj service og kvalitet i 
patientbehandlingen.  
Han sidder ved telefonen og tager sig af tidsbestillinger og medicinbestillinger fra 9-12.  
Mellem 8 og 9 samt efter kl 12 har han patientkonsultationer. 
Af kliniske opgaver tager han blodtryk, EKG, blodprøver, analyserer Hb, CRP, INR og BS. Han laver 
spirometri i form af lungefunktion med og uden reversibitet samt antrengelsestest. Han vaccinerer og 
håndterer klinikkens urinundersøgelser.  
Han vaccinerer, fjerner suturer og laver sårskifte. Han står for kronikerkontroller af diabetikere og 
astma/KOL patienter løbende og sørger for regelmæssige kontroller. 
Kim står for varebestillinger. 
Klinikken har ansat rengøringspersonale samt bogholder. 

 

 
Beskrivelse af praksis: 

 
Praksis var oprindelig en solopraksis drevet af Jens Rubak og hans ægtefælle sygeplejerske Jytte Rubak. I 

1990 flyttede de praksis fra Assensgade til Banegårdspladsen. 
 

I 2004 fik Jens Rubak tilladelse til delepraksis p.g.a. sit efterhånden meget omfattende arbejde som leder 

af praksiskonsulentordningen og sit arbejde i praksisenheden. Samtidig fik praksis et ekstra nul‐ 

ydernummer. I 2004 startede Erik Høgh og jeg Dorte Fisker sammen med Jens Rubak i delepraksis. I 

2008 stoppede Jens Rubak i klinikken p.g.a. tiltagende arbejdsopgaver i praksisenheden. Praksis blev til 

lægerne Fisker og Høgh. I maj 2013 opdelte vi vores kompagniskab udramatisk , da vi ville forskelligt i 

fremtiden. Praksis har siden været en solopraksis. 
 

Praksis har ca 1630 patienter. Praksis har både børn, unge, ældre, men der er flere unge  end i en 

gennemsnitspraksis p.g.a.  det er en midtbypraksis i en studieby, som har haft et nulydernummer. 

http://www.86198944.dk/


 

 
 

Praksis har edb‐systemet XMO. 
 

Praksis er en del af Vagthold 6, som dækker for hinanden under ferier og kursus. 
 

Dagligdagen i klinikken: 
 

Mellem 8‐9 er der telefontid, hvor tutorlæge og du sidder ved telefonen. I samme tidsrum har sekretær 

og sygeplejerske patienter til kronikerkontroller, blodprøver  etc. 
 

Kl. 9 tager sekretæren over ved telefonen, som er åben for tidsbestilling og medicinbestillinger til kl 12. 

Fra kl 9 til 12.45 er der lægekonsultationer afbrudt af en 15 minutters pause kl 10.30. 

Efter frokost starter vi op med konsultationer igen kl 12.45 til ca 15 undtagen torsdag, hvor Dorte Fisker 

har lang konsultaionsdag til 17. 
 

Klinikken har en akuttelefon, som man kan komme igennem på fra 8‐16 alle hverdage.  Sygebesøg 

varetages typisk efter de sidste konsultationer. 
 

Om fredagen har vagtholdet en vagtring, som på skift passer akutte problemstillinger opstået efter 12. 

Vi har fredagsvagten ca hver 12. uge. 
 

Udannelseslægen: 
 

Som uddannelseslæge vil du have dit eget konsultationsrum med egen bruger på edb systemet, telefon, 

undersøgelsesbriks , instrumenter etc. Arbejdstiden er gennemsnitlig  37 timer pr uge efter gældende 

overenskomst. 
 

Introduktion: 
 

I de første 2 uger er der planlagt et introduktionsforløb, hvor uddannelseslægen gradvist under 

hensyntagen til uddannelsesniveau overgår til mere selvstændigt arbejde. De første dage er sat af til at 

lære edb systemet og praksis´ arbejdsgange at kende. Herunder er der mulighed for at sidde med hos 

tutorlægen, hos sekretær og sygeplejerske og lære vores laboratorie at kende. 

 
Supervision: 

 
Der er planlagt daglig supervision skemalagt 13‐13.30 med gennemgang af uddannelseslægens patienter 

siden sidste supervision. 
 

Der er løbende supervision ved behov ved tilkald af tutorlægen dog naturligvis med hensyntagen til de 

patienter, der er til konsultation hos tutorlægen. 
 

Der vil være introduktions‐, justerings‐ og slutevalueringssamtale efter uddannelsesbestemmelserne. 
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