
Præsentation af Lægerne Kirketerp, Warrer og Isaksen. 
 
Historie: 
 
Praksis blev startet i 1970,erne og blev drevet af de nu pensionerede læger Skouenborg og 
Vestergaard.   
I år 2000 blev Mette Kirketerp( f.1958)  kompagnon og herefter kom Anne Birgitte Warrer(f.1963) 
til i 2004. 
Inge Isaksen(f.1973) blev kompagnon i 2008. 
 
Klinikken har været placeret i Brobjerg Centret  Egå ind til maj 2008, hvor vi flyttede ud på 
Dalsagervej 25 i Egå i helt nyrenoverede lokaler. 
 
Her har vi lavet samarbejdspraksis med Lægerne Holm og Arnfred. De vil sige, at vi deler lokaler 
men har ikke fællespersonale. Dog har vi fælles laboratoriedrift, og vi skiftes til at passe klinikken 
fredag eftermiddag. 
 
Desværre havde vi brand i klinikken i oktober 2009 og vi bor derfor i barakker for enden af  
Dalsagervej ind til 1/3 2010, hvor vi flytter tilbage til de nyrenoverede lokaler igen. 
 
Patienterne: 
 
Vores patientgrundlag er bredt. Der er mange velfungerende familier og ældre i lokalområdet, men 
ellers er der patienter fra alle samfundslag.  
 
Personalet: 
 
Personalet består af 2 sygeplejersker og 1 sekretær: 
 
Vores 2 sygeplejersker; Hanne(f.1957) og Lotte(f.1955),  har været i vores praksis siden 2004. De 
tager sig af blodprøver, livsstilssamtaler, sår behandling og meget mere.  De passer også telefonen 
når vores sekretær har fri. 
Fra oktober 2009 har vi ansat en sekretær Gitte. Hun passer receptionen og telefonerne. 
 
Arbejdsdagen: 
 
Vores arbejdsdag starter med telefonkonsultation fra 8 til 9. 
 Herefter konsultationer med 15 minutters interval til kl. 12.  
Kl 9.45 holder vi dog 15 minutters formiddags pause. 
Fra 12.00 til 12.30 laver vi bl.a. attester og andet papirarbejde og fra 12.30 til 13.00 har vi 
frokostpause, som vi indtager i vores ”kantine” fælles med Holm og Arnfreds personale. Lokalet 
har vi i fællesskab med vores naboer som er fysioterapeuterne i ”Fysioterapeutisk Center Egå”. Dvs 
de må også benytte vores køkken og bruger det når de har kurser. 
 
Tirsdag er vores lange dag;  hvor vi spiser separat med vores eget personale kl 12.30. Herefter er 
der fælles personalemøde, ofte med undervisning. Fra 14.00 til 15.00 er der lægemøde. Vi har igen 
patienter fra 15.00 til 17.30, hvorefter dagen slutter. 
 



Akutvagten: 
 
Vi skiftes til at have ”akutvagten” der skal tage de akutte fra 15.00 til 16.00. Det er også 
”Akutlægen” der tager sig af supervision af uddannelseslægen fra 13.00 til 13.30. Ligeledes sidder 
uddannelseslægen hos den læge der er akutvagt i telefontiden. 
 
Mette Kirketerp er akutlæge mandag samt tirsdag formiddag  
 
Anne Birgitte onsdag samt tirsdag eftermiddag 
 
Inge Isaksen torsdag og fredag. 
 
Da vi har delepraksis har vi alle 3 en ugenligt fridag, fordelt således at Anne Birgitte Warrer holder 
fri mandag, Inge Isaksen onsdag og Mette Kirketerp holder fri torsdag. 
 
Tirsdag og fredag er vi der alle 3. Fredag skiftes vi med Holm og Arnfred om at være der til kl 
16.00, og resten holder fri kl 13.00. 
 
Uddannelseslægen har således mulighed for at vælge at have lang dag tirsdag til 17.30 og tidlig fri 
fredag. Det er dog også muligt at få tidligere fri tirsdag og have længere arbejdsdag hver 2. fredag. 

 
Beskrivelse af uddannelsesforholdene i praksis: 
 
Vores uddannelseslæge starter med et introduktionsprogram den første uge, hvor der er afsat tid 
til introduktion til laboratorium, computersystem, sekretariat samt udstyr som fx EKG-apparat. 
 
Vi starter med telefonkonsultation fra 8-9 hvor uddannelseslægen sidder med hovedtelefoner på 
medhør og lærer telefonkonsultationsprocessen. Efter ca. 3 måneder vil man kunne have egne 
telefonkonsultationer. 
 
Man vil fra kl. 9 have egne konsultationer med mulighed for supervision fra akutlægen. Det kan 
foregå ved at man banker på eller man ringer når man har brug for hjælp. I starten vil man 
kunne nå få konsultationer i timen, men vi stiler mod at man når op imod 3 til 4 konsultationer i 
timer i slutningen af det 6 måneders ophold. 
Der vil være afsat 30 minutters supervision fra 13.00til 13.30 hver dag, hvor vi gennemgår 
formiddagens patienter samt gårdsdagens eftermiddagspatienter. 
 
Vi har undervisning om tirsdagen i forbindelse med vores fællesmøder. Det kan være 
sygeplejersker, læger, uddannelseslæger eller externe fagpersoner der underviser. Dette forsøger 
vi at få til at foregå 1-2 gange om måneden. 
 
Der vil bliver afholdt introduktionssamtale ca. 14 dage efter start i praksis, hvor vi snakker om 
målbeskrivelsen og fx særlige interesseområder. 
 
Midtvejssamtalen afholdes efter 3 mdr.  Dette er en justeringssamtale hvor vi fx  tager fat på om 
der er patientgrupper uddannelseslægen mangler at komme i kontakt med.  
 
I slutningen af forløbet afholdes der evalueringssamtale hvor vi taler opholdet igennem. 



 
Der vil blive rig mulighed for at komme med på lægevagt, da vi alle tager  del i pasning af 
lægevagten. 
Som frynsegode tilbydes alt vores personale inkl. uddannelseslæger gratis medlemskab til 
træningscentret ”Dansk Fitness Egå” som er vores naboer. 
 


