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LÆGERNE VESTERGADE 8 
Vestergade 8, 1 

7500 Holstebro 
 

 
Klinikken har ligget i Vestergade siden 2005. 

 

Praksis er en to-mands kompagniskabspraksis med 3 læger og status som delepraksis, hvilket 

betyder at patient-tallet er fikseret på 4000 +/- 100 patienter. 

 

Patientgrundlaget er kendetegnet ved mange børn, yngre kvinder og en del patienter med 

indvandrerbaggrund.  

 

Vi har meget få ældre patienter og kun få på plejehjem. 

 

Ofte er der kun 1-2 besøg ugentligt. Derfor er der ikke afsat fast tid til at køre besøg, men det 

må passes ind i en pause eller sidst på dagen. 

 

 

 

Læger:  

 Karen Schou ( f. 56) Kompagnon fra 2000  

 Kristine Albrechsen ( f. 71) Kompagnon fra 1/4 -2008 

 Rikke Zartov (f. 80) Kompagnon fra 1/1-2017 

 

 

 

Personale: 

 Irene Ørum (f.71) Sekretær i praksis siden 1997 

 Lis Gammelgaard Jensen (f. 60) Sekretær i praksis siden november 2005   

 Helle Haugaard (f. 62) Sygeplejerske i praksis siden 1999 

 

Hjemmeside: www.vestergade8.dk 

 

Parkeringsforhold: Normalt vil man kunne finde langtidsparkering på den anden side af 

Ringgaden, overfor klinikken. 

 

 

  
Lokaler: Uddannelseslægen har almindeligvis sit eget fuldt udstyrede lokale.  

Der kan imidlertid være perioder, hvor dette ikke kan opretholdes, og hvor uddannelseslægen 

da må skifte kliniklokale fra dag til dag. 

 

EDB: XMO system. Adgang til Medibox og net på alle arbejdsstationer. 

 

 

Undervisning/vejledning: Lægerne påtager sig på skift tutorfunktion, men alle deltager i 

undervisningsprogrammet. 
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Opstår der problemer i forbindelse med en konsultation som kræver en hurtig løsning, må 

uddannelseslægen altid gerne kontakte en af pricipallægerne, primært den der kender 

patienten eller har været involveret i problemstillingen eller alternativt, den der har bedst tid.  

 

Mere principielle problemer tages op senere på dagen 

 

I middagspausen og om eftermiddagen diskuteres evt. problemfyldte konsultationer, og evt. 

kommende kons. med nye problemstillinger diskuteres. 

Hvis uddannelseslægen ønsker det, kan patientlisten gennemgås mere systematisk. 

Daglig supervision kl. 13.-13.30. Her vil kompetencerne i logbogen blive gennemgået. 

  

Torsdag kl. 13-14: undervisning i udvalgte emner. 

 

Uddannelseslægen deltager i Personalemøder, lægekonsulentbesøg, Bylægemøde, 

Dagpengemøder og evt. statusmøder (psyk. Pt. mm.) 

 

 

Uddannelseslægen har efter ønske mulighed for at bruge 1/2 - 1 dag hos: 

 Hudlægerne 

 Ørelægerne 

 Øjenlægen 

 Fysioterapeut 

 Kiropraktor 

 Andet? 

 

Der planlægges altid introduktionssamtale inden for de 14 første dage i praksis. Her 

udarbejdes uddannelsesplan for opholdet. Der afholdes justeringssamtale midt i opholdet og 

til slut slutevalueringssamtale. Der vil være fokus på karrierevejledning undervejs i opholdet 

og under samtalerne. 

 

 

 

 

DAGENS GANG 
 

Lægerne: 
 

Kl.  08-08.45:       Telefontid (2- 3 læger ved telefonen) 

       08.45-09.45:  Akutte patienter + evt. besøg 

       10-12:            Konsultationer med 15 min. interval 

       12-13:            Frokostpause/konference/ evt. besøg 

       13-15.30:       Konsultationer  

       15.30-16:       Oprydning mm. 

 

Dagring ca. hver 2. mdr. (dvs. passer byens akutte fra kl. 15-16)  

 

Torsdag: 12-14: Lang middagspause - bruges ofte til diverse møder  

               14-16.30: Konsultationer 

 

 

Der sættes almindeligvis 15 min. af til hver pt. 
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Dog 30 min. til: 1. grav. Us, 5 uger, 5 mdr. og 1 års us. Samtaler, generel helbredsattest eller 

lign. lange attester.  

 

 

Om morgenen er det vigtigt at være klar til telefontiden klokken 8 præcis. 

  

Om eftermiddagen forventes det, at man hjælper med at blive færdig. Er en kollega langt 

bagefter kan man måske tage en akut patient. 

Check at der er lavet korrekte regninger på de sete patienter 

Posten underskrives, recepter sendes. 

Elektronisk post skal være læst og taget stilling til. 

 

Man kan gå hjem når arbejdet er færdigt medmindre det er aftalt, at dagens patienter skal 

diskuteres.  

 

 

 

 

Sygeplejersken: 
 

8.00-14.30: mandag, tirsdag, onsdag  

10.00-16: torsdag 

8.00-12.30: fredag 

Ser akutte pt. med småskader. Tager lab prøver, laver strep-A test, CRP, HCG og første 

kontakt til gravide, urinus. tympanometri, øreskylning. 

 

 

 

 

Sekretærerne: 

 

Passer telefon, laver recepter, skiver lægernes dikterede bånd ind, ordner post, gør diverse 

prøver klar til forsendelse. Laver urinstiks us + Hgb og BS bestemmelse, og HCG. 

Opdatering af EDB system. Samleregnskab til sygesikring hver mandag 

 

 

 

 

Vagter:  

  

Rikke og Kristine har hver et fuldt vagt sæt (ca. 2-3 vagter mdl.)  

Normal holdes fri efter nattevagter. 

 

Uddannelseslægerne skal som skitseret i uddannelsesplanen deltage i både behandler 

og visitationsvagter. Alle vagter skal afspadseres i dagtimerne 1:1. 

 

Basislæger: kun som ledsager – deltager i 1-2 følgevagter 

 

Introduktionsamanuensis: Deltager i ca. 3 følgevagter 

 

Praksisamanuensis fase 1:   Deltager i ca. 3 følgevagter 
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Som Introlæge. Hvis de kører vagter i den efterfølgende 

hospitalsansættelse, må vagterne ikke afspadseres på returdagene. 

                
Praksisamanuensis fase 2:  4-6 vagter pr ½ år 

Praksisamanuensis fase 3: 8-10 vagter pr år 

 

 

 

 

Ferie og fridage: 
 

 

Det forventes, at uddannelseslægen ved ansættelsesstart har overblik over resterende ferie, 

kursus mm. Normalt fastlægger vi ferieperioderne 5-6 mdr. i forvejen. 

 

 

 

Sygdom: Ved sygdom er det vigtig at kontakte en af lægerne eller klinikken så snart man er 

klar over, at man ikke kan møde næste dag. Der vil normalt være sat mange patienter til, og 

der skal tages stilling til, om de skal aflyses eller der er mulighed for, at en anden læge kan 

møde.  

 

 

 

 

 

 

Uddannelseslæger. 
 

Praksis har haft status som tutorpraksis siden 2002 

 

1/2 – 1/8 2002:            Claus Kristensen:            Udannelsesamanuensis 

1/2 - 1/4 2003 :            Kristine Albrechtsen:      Introduktionsamanuensis (delvis barsel)   

                                                          

1.11.03 – 1.5.04:          Silje Starklint:                 Introduktionsstilling 

1/4  - 1/8 2004:             Kristine Albrechtsen 

1/11 04- 1/5 2005:        Leif Hansen ,                  turnuslæge 

1/11 05 – 1/5 06   Birgitte Langelund ,       turnuslæge 

1.5.06 – 1.11.06   Camilla Werke,              introduktionsstilling 

   2007                            Maria Nielsen               Intro 

   2007                            Kristine Albrechsen      fase 3 

1/2 2008- 1/10 2008       Silje Starklint               fase 3 

1/8 2008 - 2009             Kim Hein Lindahl         Turnuslæge 

1/2-  1/8    2009             AnneMarie  Eie Hjort    Fase 3 

1/2 -1/8    2009              Johnny Andersen           Basislæge  

 011109-010610              Mette  Larsen               Introlæge 

  180909-130910            Tina  Amstrup                Basislæge 

  1/8 2010- 1/2                 Rikke  B. Zartov            Introlæge 

01.08.11-01.02.12          Maureen E. Kagwa        Introlæge 

16.09.12 – 11.03-13    Rasmus Boe Mortensen    Basislæge 

01.05.13 – 31.10.13 Danny Yu 

01.05.14 – 31.10.17 Gustav Lagergård Fase 1 og Fase 2 
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01.02.15 – 30.04.16 Britta Gehrt  Fase 3 

01.05.16 – 31.10.16 Kassem Maanaki Basislæge 

01.11.17- 30.04.18   Abir Khalil Bchtawi Basislæge 


