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Praksis er en 2 mands kompagniskabspraksis med følgende læger 
 
JENS ØSTERGAARD ANDERSEN (f.1949): Praktiserende læge i 
klinikken siden 1986 
 
HENRIK SØRUP HANSEN (f.1954): Praktiserende læge i klinikken siden 
1995. 
 
 
Klinikpersonale 
 
Helle Birk Johannesen (sekretær) 27 timer 
 
Hanne Iskov Malmkvist (sekretær) 20 timer 
 
Merete Kallestrup (sygeplejerske) 32 timer 
 
 
Klinik beskrivelse 
 
Praksis er èn blandet land og by praksis beliggende i den vestlige del af 
Fauerskov kommune, nærmere betegnet i Thorsø (ca 30 km fra Århus, 
Silkeborg, Viborg og Randers), som er en by med ca 1500 beboere.  
Praksis har aktuelt tilmeldt ca 2900 pt. Aldersfordelingen er stort set som 
landsgennemsnittet.  
Praksis drives i lejede lokaler i en ejendom, der er bygget i 1998. Praksis 
er blevet udvidet i 2009.  



Praksis er på i alt ca 200 kvm fordelt på 5 konsultationslokaler, sekretariat, 
depot, mindre laboratorium, personalerum, venteværelse og 2 toiletter.  
Alle konsultationslokaler er udstyret med EDB (EDB-system, MEDWIN) 
Der er bredbånds internetadgang fra alle computere. 
Der anvendes elektronisk kommunikation med samarbejdspartnere, såvel 
primær som sekundær sektoren. 
Praksis har en selvstændig hjemmeside, www.86966322.dk, hvor det er 
muligt for patienter at sende E-mails, bestille medicin samt foretage 
tidsbestilling.   
 
Praksis deltager i lægevagtsordningen for Region Midtjylland. 
 
 
Dagsplan: 
 
Vi starter dagen med tlf-konsultationer fra 8.00 – 9.00 
Herefter har vi 15 min varende konsultationer (enkelte gange dobbelt 
konsultationer) for de 2 lægers vedkommende frem til kl 11.45.  
For sidste læges vedkommende frem til kl 10.45 efterfulgt af dagens 
besøg.  
I løbet af formiddagen tilstræber vi en ikke tidsfastlagt kaffepause. 
Efter formiddagens patientkontakter færdiggør vi henvisninger, tlf-
kontakter og recepter samt spiser frokost fra 12.30 - 13.00.  
Fra kl 13 har vi atter 15 minutters patientkontakter, for de 2 læger til kl 15, 
for den tredje læge til kl 16, afbrudt af en kaffepause.  
Undtagelsen er torsdag, hvor en læge arbejder videre til kl 18. 
 
Til uddannelseslægen er indlagt 15 min opsamling af problemer i løbet af 
formiddagen samt ½ times egentlig konference om eftermiddagen til 
gennemgang af dagens patienter. Her udover vil der naturligvis være 
mulighed for spørgsmål/supervision, når problemer opstår. 
 
 
 
 
 



Præsentationssamtale 
 
Før uddannelseslægens start i klinikken inviteres til præsentationssamtale. 
Ved denne samtale drøfter vi gensidige forventninger til 
uddannelsesperioden. Der er rundvisning i klinikken, og uddannelseslægen 
præsenteres for eget konsultationslokale samt hilser på øvrigt personale. 
Endvidere gennemgås klinikkens dagsrytme, arbejdstilrettelæggelse og 
arbejdstider.  
Uddannelsesprogrammet gennemgås kort (mere detaljeret ved INTRO – 
samtalen), og klinikkens principper for vejledning og supervision drøftes.  
 
 
Introduktionsperioden. 
 
 
Den første uge i praksis er introduktionsperioden, hvor du har mulighed 
for at følge tutorlægen ved dennes konsultationer. Du kan lære 
medarbejderne og arbejdsgangen at kende og sætte dig ind i vores 
Windows - baserede EDB- system ( Medwin).  
Du får også mulighed for at følge vores sygeplejerske i hendes arbejde, 
herunder laboratoriefaciliteter. 
Hver dag får du patienter i det tempo, der passer til dit niveau. 
Med tiden kommer du til at arbejde mere selvstændigt, og du skulle helst 
nå flere patienter efterhånden. I introduktionsperioden vil en af lægerne 
gennemgå dine patienter med dig. 
Vi kan kontaktes i løbet af dagen, hvis du er i tvivl om noget  eller vil 
spørge til vore behandlingsprincipper. 
 
INTRO- samtale mellem tutorlæge og uddannelseslæge efter ca. 14 dage, 
hvor det videre niveau bliver planlagt.  
Videre uddannelsesmøder planlægges løbende 
 
 
 
 
 



Forløb. 
 
Efter 3 måneder er der afsat tid til en midtvejsevaluering - hvor vi vil 
gøre op, hvor langt du er nået - og lægge planer for dine sidste 3 måneder i 
praksis.  
Der sættes fokus på uddannelsesprogrammets kompetencer og evt. 
godkendelse. 
I de sidste 2-3 måneder forventer vi, at du arbejder i (tilnærmelsesvist) 
samme tempo som tutorlægerne. 
Umiddelbart før afslutningen af ansættelsen vil vi foretage en 
slutevaluering af det samlede forløb hos os. (slutevalueringssamtale) 
Herunder vil din evaluering af praksis som uddannelsessted blive drøftet. 
Denne evaluering er elektronisk (evaluer.dk) – et print heraf medbringes 
ved slutevalueringssamtalen. 
Begge læger i praksis vil føle sig ansvarlige for dit ophold her, men én af 
lægerne vil være den hovedansvarlige tutorlæge. 
 
 
Konferencer: 
 
Konference hver dag 10.00 – 10.15 
Frokost 12.30 – 13.00 
Konference dagligt 14.00 til 14.30 
Personalemøde ca hver 8 uge 
 
 
VELKOMMEN HOS LÆGERNE I THORSØ 


