
Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet 
 
a. Præsentation af praksis, læger og personale 

Lægerne Østergade  
Østergade 30, 3. th. 
8000 Århus C 
Ydernummer 064831 
 
www. laegerne-oestergade.dk 
Telefon 8612 5977 
Fax  8612 0123 
Hemmeligt nummer 8612 0123 
   
Læger:    Jørgen Nielsen (økonomiansvarlig incl. løn) telefon 
     Lene Frisk (personaleansvarlig) 
     Eva Sangild (EDB-ansvarlig) 
 
Praksismedarbejdere:  Sekretær/laborant Ann-Mari Høøck 
     Sekretær/laborant Line Bendtsen 
                                                 Sygeplejerske Inger Juhl 
     Bioanalytiker/sekretær Susanne Eriksen 
 
Jørgen Nielsen overtog praksis 1. juli 1984 efter sin far Otto Nielsen. 
Lene Frisk blev kompagnon 1. januar 2003, og 1. oktober 2005 købte Eva Sangild  
læge Jørg Rasmussens praksis (Vericenteret) og indgik i kompagniskabet. 
Medio april 2005 flyttede praksis fra Store Torv til Østergade 30. 
 
I praksis er der 4 lægekonsultationer og et konsultationsrum til sygeplejersken.  
I laboratoriet udføres EKG, spirometri, blodprøver til forsendelse. Der er apparatur til 
bestemmelse af Hb, SR, CRP, blodglucose, INR. 
Der bruges fasekontrastmikroskopi til undersøgelse af svampeskrab, urin og wetsmear. 
Dette står i skyllerummet.  
 
Praksis har haft EDB, PC-praksis, siden 1992. Der blev skiftet til nuværende system 
Medwin december 2007. Næsten al kommunikation med sygehuse, apoteker og andre 
samarbejdspartnere foregår elektronisk. Laboratorieundersøgelser rekvireres via Webreq. 
Praksis har hjemmeside med mulighed for e-mailkonsultationer, tidsbestilling og 
receptfornyelse. Der er internetadgang på samtlige arbejdsstationer. 
Der er digitalt telefonsystem med 4 linier ind. 
 
Praksis tilhører Vagthold 6, der oprindelig var en vagtaftale mellem seks praksis beliggende 
langs sporvognslinie 6. Man passer hinandens patienter i forbindelse med lukning grundet 
ferie og kurser. Man skiftes til at holde åbent fredage efter 12. 
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b. Organisation af arbejdet (”dagsplan”) 
 

Arbejdstid for uddannelseslægen: Mandag, tirsdag og torsdag 8.00-15.45,  
     onsdag 8.00-17.30, fredag 8.00-12.15 
Dagsplan for uddannelseslægen: 08.00-09.00 Telefontid 
     09.00-10.30 Patienter 
     10.30-10.45 Kaffepause 
     10.45-12.00 Patienter 
     12.00-12.30 Frokost 
     12.30-13.00 Supervision (onsdag 13.00-13.30) 
     13.00-15.00 (ikke fredag) Patienter 
(Onsdage er der personalemøde fra 12.30 til 13) 
 

c.  Uddannelse for uddannelsesslægen. 
 
Ansvarlige læger:  
 
Jørgen Nielsen, Lene Frisk og Eva Sangild er alle tutorlæger (herefter TL). 

 
Uddannelse. 
 
Daglig supervision: Der er i hele uddannelsen planlagt daglig skemalagt supervision kl. 12.30-13.00 
med gennemgang af uddannelseslægens patienter fra samme dag samt forudgående eftermiddag, 
evt. desuden udvalgte patienter fra TL.  
 
Ad hoc supervision: Ad hoc supervision efter behov. TL kontaktes telefonisk eller evt. ved at banke 
på døren. Det vil også gælde i tilfælde af, at TL ønsker at vise basislægen noget. Det kan enten dreje 
sig om hurtig vejledning på gangen eller fælles undersøgelse/vurdering.  
 
Det forventes, at uddannelseslægen under opholdet i praksis er aktiv med selvstudium og 
vedligeholder/udbygger teoretisk viden. Der er på uddannelseslægens kontor relevant faglitteratur, 
og det prioriteres fra praksis` side, at dette opdateres løbende.  
 
Alle tre tutorlæger er aktive vagtlæger. Der vil være mulighed for at følge med på vagt efter aftale. 
Der er 3 forskellige vagttyper:  
Telefonvisitation (der ligger på 1. sal i bygning 2 på Århus Sygehus, Nørrebrogade). 
Lægevagtkonsultation (i stueetagen i bygning 2, over for MVA).   
Besøgsvagt. 
Overarbejde i forbindelse med lægevagt afspadseres i dagtid. 
 
Kurser og ekstern uddannelse. 
 
Der bliver arrangeret kurser for uddannelseslæger centralt fra. 
Derudover vil der være mulighed for deltagelse i relevante kurser efter aftale med hovedansvarlige 
TL. Ligeledes mulighed for besøg i speciallægepraksis og lignende. 
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