
PRAKSISBESKRIVELSE 

 

Praksisnavn: 

 
Lægerne Raben-Pedersen og Skibsted 

City Vest 

8220 Brabrand 
Telefon: 85250400, Fax: 86250499 

Mobil-/akuttelefon: 28250299 

Ydernummer: 063347 
Hjemmeside: www.rabenogskibsted.dk 

 
Praksispræsentation: 

 

Praksis blev etableret i 1971, som solopraksis. I 1986 blev der udvidet til 
kompagniskabspraksis. 

Praksis har ca. 3300 patienter 

Praksis er for nylig moderniseret og råder over fuldt udbygget EDB-udstyr og 
laboratorium. 

 
Lægerne: 

 

Inger Raben-Pedersen er født i 1949 og været i praksis siden 1985  
Hans Skibsted er født i 1957 og været i praksis siden 2004 

 
Personale: 

 

Tove Munch-Pedersen, sygeplejerske, født i 1955 og været i praksis siden 2007 
Annette Tjerrild, sekretær, født i 1961 og været i praksis siden 2003 

 

Arbejdsrutiner: 

 

Vi passer patienterne mellem kl. 8 – 16 på hverdage. Efter kl. 16 og på helligdage 
passes patienterne af lægevagten. 

 

Mandag, tirsdag og onsdag: 
En læge passer telefon fra kl. 8-9, og køre sygebesøg fra kl. 9-10. 

Den anden læge starter med konsultationer kl. 8 
 

Sygeplejersken starter konsultationer kl. 7.45 

 
Sekretæren /sygeplejerske passer alle hverdage telefon fra kl. 9-13, hvorefter 

der henvises til akuttelefon 

Receptionen er fra kl. 9-13 åben for personlig henvendelse som f.eks: 
receptfornyelser, urinprøver etc. 

 
Kl. 9.50 – 10 er der formiddagskaffe for alle medarbejdere 

Kl. 10-13, samt fra 13.30-15.15 er der konsultationstid 

 



Efter konsultationstid er der supervision for uddannelseslæge ved en af lægerne. 

 
Torsdag: 

Har vi åbent til kl. 17.30, og lægerne skiftes til at møde henholdsvis fra kl. 8-16 
eller kl. 13-17.30 

 

Fredag: 
Skiftes lægerne til at holde fri, således der kun er 1 læge i klinikken 

 

Arbejdstid for uddannelseslæge er : 

• Mandag til torsdag kl. 8-16 

• Fredag kl. 8-13 
 

Uddannelsesforløb: 

 

Præsentation : UL ( uddannelseslægen ) inviteres til møde med tutorlæge for 
præsentation af klinikken, samt snak om forventninger til uddannelsesperioden. 

 

Introduktion: den første uge vil UL deltage og følge en af lægerne. Her bliver det 
praktiske/administrative arbejde  i.f.m. konsultationer gennemgået. 

 
Der afholdes introduktionssamtale inden for de første 2 uger. 

 

I uddannelsesforløbet vil der blive afholdt en midtvejssamtale samt 
slutevaluering. 

Der vil dagligt være supervision af lægerne på skift, og lægerne vil altid være 

tilgængelige med hjælp. 
 

Faglige kompetencer:  

 

Begge læger prøver dels ved aftenmøder, dels ved ugekurser at holde sig ajour. 

Klinikken har deltaget i Kronikerkompasset. 
Læger og sygeplejerske arbejder aktivt med kronikerpatienter og  Sentinel 

Datafangt. 

Desuden arbejder vi målrettet mod akkrediteringsmodellen 
 

EDB:  

 

Vi bruger XMO lægesystem 

 
Sygebesøg: 

 

Vi kører meget få sygebesøg, og forventningen er at UD deltager i dette. Vi stiller 

bil til rådighed. 

 
 

 

 
 


