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Præsentation af almen praksis:  
lægerne Okholm og Andersen 
 
 
Lægerne Okholm og Andersen     Ydernr.: 066389 
Park Alle 1, 2.sal th.       Tlf.: 86 12 09 66 
8000 Århus C.        Fax: 87186727 
 
Praksis er en 3-mands kompagniskabspraksis med følgende læger: 
Søren Okholm, praktiserende læge & praksiskonsulent på neurologisk og neurokirurgisk afdeling, 
Århus Kommunehospital. Desuden flylæge. (godkendt som tutorlæge). 
Hans Jørgen Andersen, praktiserende læge. Praksiskonsulent ved kommunens 3. magistrat, 
sundhed og omsorg. (godkendt som tutorlæge). 
Karin Okholm, praktiserende læge. (godkendt som tutorlæge). 
Praksis har desuden oftest uddannelsessøgende læger ansat, såvel praksisreservelæger som 
introduktionsamanuenser og amanuenser. Praksis har kapacitet til 2 sideløbende 
uddannelsessøgende læger. 
 
Praksis har ansat 3  veluddannede praksissekretærer, der også varetager laboratoriemæssige  og 
sygeplejemæssige opgaver, samt en sygeplejerske.  
Lægepraksis har erfaring med uddannelse af yngre læger gennem mere end 15 år. 
 
Praksisnavn              Lægerne Okholm og Andersen. 
 
Lokalisation    Praksis er en bypraksis beliggende i  Århus midtby. Der er ikke langt til 

kolleger, idet der er adskillige andre lægepraksis i Park Alle og i 
nabogaderne. Nogle af disse læger er medlem af vagthold 5, som praksis 
også er tilsluttet, dvs at man vikarierer for hinanden under ferie og 
lignende. 
Praksis er indrettet på 2. sal ( + elevator) med venteværelse, 
sekretærkontor , laboratorium samt 6 konsultationslokaler. 
Patientgrundlaget er ca 5000 voksne og børn., heraf er en stor del yngre 
patienter. 
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Praksis’ historie   Praksis er grundlagt ca 1920 af garnisonslæge Løchte, som oprindelig tog 
sig af garnisonen i Ridehuset. Efterhånden tilkom flere og flere patienter 
udefra. Ca 1950 blev praksis overtaget af læge Skjødt, som drev den frem 
til 1970, hvor læge Asbjørn Lenbroch overtog. 

   1985 overtog Søren Okholm praksis og i 1989 blev Hans Jørgen 
Andersen optaget som kompagnon.Senest er Karin Okholm optaget i 
kompagniskabet 1996. 

 
Kompagnoner  Praksis er en kompagniskabspraksis bestående af 3 læger: 
 
                                          Søren Okholm er født i 1951. Eksterne funktioner: Praksiskonsulent på 
                                          Neurologisk og neurokirurgisk afd, Århus Sygehus, NBG. Flylæge. 
                                           Gift med Karin. 3 børn. Jakob,Peter,Eva.                                                                                                                              
 
               Hans Jørgen Andersen er født 1955.                                         

Praksiskonsulent hos kommunen. 
    
   Karin Okholm er født 1959.  
 
Dagsrytme  Arbejdstid: Uddannelseslæger arbejder mandag: 8-16, tirsdag og 

torsdag: 8 -15.30, Onsdag: 8-17.00 og fredag 8-13 
                                           
  Ma.,ti.,to:.   08.00-09.30: Konsultation. 
     09.30-09.45: Telefon 
     09.45-10.00: Formidagskaffe m brød. 
     10.00-12.00 : Konsultation 
     12.00-12.30 : Pause, (onsdag dog pause fra 12.00-14.00). 
     12.30-15.00: Konsultation 
     15.00 : Patientgennemgang, undervisning, papirarbejde,                   
attester, telefon, selvstudier, sygebesøg. 
     
  Onsdag+Fredag: Formiddag som øvrige dage. Fredag dog patienter til 12.30. 
 
  Onsdag:       I middagspausen 12.00-14.00 : Sygebesøg, frokost , møde,                                 
undervisning. 
                                                              14.00-1600: Konsultation. 
 
                    
Stamlægerne i praksis har en fast fridag om ugen. 
 
Sygebesøg køres efter fast plan, således, at såvel stamlæger og uddannelseslæger har faste dage, 

hvor de står for de akutte sygebesøg. Uddannelseslæger kan naturligvis 
konsultere tutorlægen som bagvagt til enhver tid. 

 
Ferie, fridage, kursusfrihed mm aftales med tutorlægen. 
 
Telefonåbningstid:           8.00 – 12.00 åben telefon . Efter 12.00 telefonsvarer på som henviser til 

akuttelefonen (40210966) indtil  16.00.                                                                                      
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Fredag efter kl. 12 passes vagten til 16.00 på skift af et større 
fredagsvagthold. Vi kører dog vores egne sygebesøg indløbet før kl. 12. 

   16.00-08.00 henvises til lægevagten tlf. nr. 86201022. 
    
 
Personalemøde:               Afholdes almindeligvis den første onsdag i hver måned  i middagspausen. 
 
Undervisning:  Afholdes 2. onsdag i hver måned i middagspausen. Undervisning af 

uddannelseslæge vil herudover naturligvis ske løbende, såvel ad hoc som 
forud aftalt emner.  

 
Praksis råder over kvalitetssikret laboratorium og opdateret undersøgelsesudstyr. 
Der er selvstændigt og ligeværdigt konsultationslokale til rådighed for den uddannelsessøgende 
læge. 
Praksis er udstyret med fuldt udbygget og integreret patient-administrativt EDB-system (Aeskulap/ 
XMO). Der anvendes elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere inden for såvel primær- 
som sekundær sektor. Vi har siden begyndelsen af 2005 lagt tidsbestilling og prøvesvar på E-mail 
samt indført e-mailkonsultationer. 
Der er også fra den uddannelsessøgende læges konsultationslokale direkte adgang til Internettet og 
vi abonnerer på MEDIBOX, som ofte er en stor hjælp i det daglige. 
 
 
 
  BESKRIVELSE AF PRAKTISKE FORHOLD I PRAKSIS 
 
Instrumenter  I hvert konsultationsrum forefindes i skabene og på rullebord 

gynækologiske instrumenter, cytobrush, træspatler, vatpinde, 
podepinde,cyt.spray, glas, eksplorationscreme, handsker mm. 

   De brugte gynækologiske instrumenter lægges i dertil indrettet bakke. 
Tømmes og opfyldes af lægesekretærer. 

 
   I hver konsultation findes i øvrigt otoskop, BT-apparat, stetoskop og 

træstetoskop.( Praksis har dog også en doptone) 
 
   Øvrige instrumenter fx til spiralanlæggelse, mindre operationer mm står i 

skabene i laboratoriet. 
 
Podninger   Vi poder for chlamydia ( specielt chlamydiapodesæt),  andre bakterier 

incl GK ( kulpodepind i Stuartsmedium), herpes  ( metalpodepind fra 
chlamydiasæt i specielt herpestransportmedium) samt kighoste( speciel 
bøjet kulpodepind i stuarts medium). 

 
Svampeskrab  Der forefindes i hvert rum skarpskeer og glas til forsendelse af materiale, 

som der ønskes svampedyrkning af.  
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Blodprøver  Alle i praksis anvender handsker ved blodprøvetagning, og har 

hensigtsmæssig adgang til kanyleboks. Hvis man ikke er vaccineret 
mod hepatitis B, tilbydes dette vederlagsfrit i praksis. 

 
                                           I hvert konsultationsrum forefindes alt til blodprøvetagning. Der 

forefindes seddel med demonstration af hvilke glastyper, der skal 
anvendes til hvilke prøver. Glassene sættes i netstativ og mærkes med  
labels, hvorefter de sættes ud i laboratoriet med udfyldt laboratorieseddel. 
Herefter tager lægesekretærer sig af centrifugering og forsendelse. 

   Ved måling af SR sættes sænkningsrøret efter vending x 5 ud i stativ i 
laboratoriet ( husk label). Minutur startes på 60 min og afleveres til 
sekretærer, der sidenhen aflæser resultatet. 

 
Blodglucoseapparat Forefindes i hver konsultation. Anvendes med teststrimmel. Ved anbrud 

af ny pakke teststrimler kalibreres apparatet med dertil indrettet strimmel. 
Blodsukkermåling foregår ved indførelse af strimlen i 
apparatet.Displayet vil da vise ”ready”. Herefter påføres det afmærkede 
testfelt en bloddråbe fra øreflip eller fingerspids. Dispayet vil herefter 
først vise --- og siden tælle ned fra 20 før det endelige resultat vises. 

 
Strep.A-tests  Forefindes  i hver konsultation. Demonstreres af læger. 
 
CRP-apparat:                      Står i gangen. Instruks forefindes. 
 
INR- apparat:                     Står i gangen. Instruks forefindes.              
 
EKG   Står i sygeplejerskerummet. Demonstreres af sygeplejerske.. 
 
Vitalograf  Står i laboratoriet. Demonstreres af læger eller lægesekretærer. 
 
Tympanometer  Transportabelt. Går på omgang i konsultationsrummene. 
 
Doptone   Transportabel. Til registrering af hjertelyd ved gravide, hvis de ønsker at 

lytte med. Går på omgang i konsultationsrummene. 
 
Flydende kvælstof samt fryseudstyr til behandling af vorter. Står i køkkenet. 
 
Mikroskop   Står i laboratoriet til løbende anvendelse. Bliver brugt meget i løbet af 

dagen af både læger og personale til mikroskopi især af vaginalsekret og 
urin. Demonstreres af læger. 

 
Hæmoglobin  Hæmocueapparat. Står i gangen.. Der ligger cuvetter i hvert 

konsultationsrum til opsugning af perifert blod. Cuvetten aftørres  og 
lægges i slæden på apparatet. Resultatet fremkommer i displayet efter 10-
20 sek . 
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Øvrige lab.us.  Graviditetstests og urinstix samt remedier til dyrkning og 
resistensbestemmelse af urin findes i laboratoriet. Håndteres af såvel 
læger som sekretærer. 

   Undersøgelse af fæces for blod og til us for bakterier og parasitter 
foretages ved udlevering af prøvesæt til pt. Varetages ved sekretærer. 

 
 
Telefonanlæg  Klinikkens officielle nummer er 86120966. Der ringes op til en af 
sekretærtelefonerne, hvorfra samtalen kan viderestilles til konsultationsrummene. Der er køfunktion 
på anlægget. Sekretærerne arbejder med hovedsæt. 
   Fax: 86186727 
   Praksis` hemmelige nummer er 861867XX, hvor de sidste 2 cifre afgør, 

hvilket klinikrum, der ringes til. 
   Lokalnumrene bruges også internt i praksis ved telefonomstilling. 

Præsentationssamtale 
 

Før IA  begynder i praksis inviteres vedkommende til en gensidig præsentationssamtale. Her vil 
man diskutere hendes/hans forventninger til den kommende uddannelsesperiode og tutors 
forventninger til uddannelseslægen.  
Praksis gennemgås og IA vil herunder få forevist sit  konsultationsrum. Den praktiske 
arbejdstilrettelæggelse gennemgås. Principperne for supervision og vejledning i praksis gennemgås. 
Uddannelsesprogrammet for IA gennemgås. 
 
Den overordnede vejledning finder sted i forbindelse med de ”tre samtaler” (introduktionssamtalen, 
justeringssamtalen og slutevalueringssamtalen) – disse samtaler finder sted ved IA-stillingens start, 
efter ca. 3 måneder og ved IA-stillingens afslutning og sker med din ”egen” tutorlæge. 

Introduktionsperiode og introduktionssamtale 
 
De første dage i praksis er introduktionsperioden, hvor du har mulighed for skiftevis at følge Søren, 
Hans Jørgen eller Karin ved nogle af deres konsultationer, du kan lære sekretærerne og 
arbejdsgangen at kende og sætte dig ind i vores edb-system. Du får fra start også dine egne patienter 
- i det tempo, som vi sammen finder passende. Med tiden kommer du til at arbejde mere og mere 
selvstændigt. De første måneder vil en af lægerne dagligt gennemgå dine patienter med dig. Vi vil 
gerne kontaktes, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du vil spørge til vores 
behandlingsprincipper. 
 
Efter tre måneder er der afsat tid til midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået med 
det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du 
skal komme gennem de ting, du mangler. 
 

Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb, 
specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt 
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Konferencer og supervision 
 

PA deltager i aftalte fælles konferencer og samlinger i praksis som tidligere beskrevet. Det er vigtigt 
samvær, hvor der også bliver vendt mange praktiske ting. 
 Fælles frokost om eftermiddagen. 
Personalemøde kl. 13.00 – 14.00 onsdage, oftest den første onsdag i hver måned. 
Fælles undervisning  kl. 13.00 – 14.00 onsdage, oftest anden onsdag i hver måned Tutorlæger og 
uddannelseslæger skiftes til at undervise i aftalt emne. 
Evt fælles møder om eftermiddagen med evt. samarbejdspartnere, medicinalindustrien mm. 
Herudover individuel daglig gennemgang af patienter med tutorlæge samt ad hoc supervision og 
undervisning. 
Ad hoc supervision (altså hjælp til at håndtere patientkontakter her og nu) er der konstant mulighed 
for – der er hver dag en ansvarlig, udpeget tutorlæge, IA’en kan gøre brug af – og er denne fx på 
sygebesøg er der altid flere stedfortrædere. 
 

Internt og eksternt samarbejde 
 
I det interne samarbejde skal IA især opnå viden om praktisk erfaring i den daglige 
arbejdstilrettelæggelse samt opgavefordeling mellem de forskellige personalegrupper. 
  
En stor del af det eksterne samarbejde læres under den almindelige gennemgang af henvisninger, 
attester, breve, udskrivningskort og andre informationer fra samarbejdspartnere, 
IA forventes at tilegne sig viden om:  

• interaktionen imellem forskellige faggrupper internt i praksis  
• interaktion/samarbejde mellem de forskellige grupper af eksterne samarbejdspartnere  
• indikationsområderne for henv. til sekundære sundhedstjeneste  

 
 

    Karin Okholm, juni 2012 


