
Præsentation af praksis, læger og personale DAT nov 2015 

 
Åbylægerne 
Thyge Traulsen, Anna Weibull og Dorte Bojer 
Åbyen 3 
8500 Grenaa 
Ydernr. 068055 
Tlf. 86309944 
E-mail: aabylaegerne@gmail.com eller aabylaegerne@aabylaegerne.dk 
Hjemmeside: www.åbylægerne.dk  
 
Praksis er en 3-mands delepraksis – 3 læger til 2 ydernumre: 
 
Læge Anna Weibull, kandidatår 1984, i praksis siden 1995. Godkendt som tutorlæge. Specialist i 
Palliativ medicin 2007. Formand for DSAM’s arbejdsgruppe om palliation i primær sektoren. 
Underviser på Specialeuddannelsen i Almen Medicin ved Århus Universitet. 
Kursusleder/underviser på PLO kurser og lægedage om palliation og smertebehandling 
Personale-ansvarlig i praksis. 
Læge Dorte Bojer, kandidatår 1998, i praksis siden 2006. Godkendt som tutorlæge. Kasserer for 
PLO-Norddjurs og efteruddannelsesgrupperne i Norddjurs. 
Praksiskonsulent på Regionshospitalet Randers/Grenaa for Billeddiagnostisk afdeling, Pædiatrisk 
afdeling, Gynekologisk/Obstetrisk afdeling og Patologisk Institut. 
IT-ansvarlig i praksis. 
Læge Thyge Traulsen, kandidatår 2002, i praksis siden 2010. Godkendt som tutorlæge. 
Næstformand for PLO Norddjurs. Laver kurser om ’tid samme dag’. Studenter-ansvarlig i praksis. 
Økonomi-ansvarlig i praksis. 
 
Praksis har en uddannelseslæge ansat ad gangen, fase 1 læger på returdage og desuden studenter ca. 
2 måneder pr. år. 
 
Praksis har 1 deltidsansat konsultationssygeplejerske med selvstændige konsultationer, 1 
fuldtidsansat praksissekretær, som varetager sekretærfunktion, laboratorie- og sygeplejemæssige 
opgaver samt 1 fuldtidsansat lægesekretær-elev. 
 
Bine Lamdahl, sygeplejerske 
Eva Bjerre, lægesekretær 
Karina Skaarup, lægesekretær-elev 
 
Rengøringspersonale 
Rengøringsfirmaet Regnbuen 
 
Praksis drives fra nyindrettede (2010) lejede lokaler i et nyt spændende område, Åbyen i Grenaa 
centrum. Der er selvstændigt konsultationslokale til reservelægen, som er indrettet på linie med de 
øvrige lægekonsultationer. Praksis råder over egen skadestue og kvalitetssikret laboratorium samt 
opdateret undersøgelsesudstyr. 
 
Praksis bruger XMO. Praksis har været på datafangst, og forventer at bruge data igen til intern 
kvalitetssikring, når det bliver muligt. Vi anvender elektronisk kommunikation til 
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samarbejdspartnere indenfor såvel primær- som sekundærsektoren, herunder teledermatologi. 
Praksis bruger e-konsultation, e-receptfornyelse og e-tidsbestilling. Der er direkte adgang til 
internettet fra alle konsultationsrum. Praksis bruger medibox som arbejdsredskab og der findes 
mappe med informationer til reservelægen. Reservelægen forventes sætte sig ind i og anvende 
medibox aktivt. 
 
Der kan foretages videooptagelser af konsultationsforløb og ydes supervision af disse optagelser. 
 
Alle fra praksis deltager i små-gruppe baseret efteruddannelse (DGE) i Region Midtjylland samt 
PLO-Norddjurs arbejde i området. Det forventes, at reservelægen også deltager i disse aktiviteter. 
 
Praksis har også visse sociale traditioner, som reservelægen forventes at deltage i – således 
sommerarrangement og fagligt 2-dages kursus, oftest lægedage i København. Derudover er der 
ugentlige lægemøder og klinikmøder, som reservelægen forventes af deltage i. 
 
Praksis er beliggende i Grenaa by, men har også optagelsesområde i landzone omkring byen. Vi har 
ca. 3600 patienter tilmeldt praksis. Lægerne deltager i lægevagtsordningen for Region Midtjylland. 
Reservelægen forventes at deltage som ledsager – og som fase 2- og 3-læge skal man have 
selvstændige vagter med bagvagt. 
 

Præsentationssamtale 
Før reservelægen begynder i praksis, inviteres vedkommende til en gensidig præsentationssamtale. 
Her vil man diskutere alles forventninger til den kommende uddannelsesperiode. 
Praksis gennemgås, og reservelægen vil få forevist sit konsultationslokale. Den praktiske 
arbejdstilrettelæggelse gennemgås. Principperne for supervision og vejledning i praksis gennemgås 
ligesom uddannelsesprogrammet og medibox præsenteres for reservelægen. 
 
 

Introduktionsperiode og introduktionssamtale 
Indenfor de første 2 uger i praksis må reservelægens kompetenceniveau erkendes, og uddannelsen 
planlægges videre herudfra. 
Reservelægen får lejlighed til at se tutorlægerne arbejde i konsultationen og ved sygebesøg. 
Reservelægen instrueres i det praktiske administrative arbejde. 
Reservelægens patientkontakter gennemgås dagligt af den ansvarlige tutorlæge. 
Undervisningen varetages fortrinsvis af praksistutor i samarbejde med de andre læger, men også 
andet personale kan undervise, hvor dette skønnes relevant. 
Praksis akutberedskab gennemgås af sygeplejersken. 
 
Praksistutor gennemgår i løbet af de første 2 uger uddannelsesprogrammets kompetencer i detaljer 
med reservelægen, og drøfter reservelægens ønsker og behov i den anledning. Den individuelle 
uddannelsesplan for reservelægen udfærdiges ved introduktionssamtalen, der også finder sted 
indenfor de første 2 uger. Det aftales hvordan og hvornår kompetencerne erhverves – herunder evt. 
specifikke aftaler mht evaluering og attestation af disse kompetencer. 
Endvidere planlægges tidspunkt for justerings-/evalueringssamtaler. 
 

 
Supervision 



Ad hoc supervision er der konstant mulighed for – der vil hver dag være en læge udpeget til denne 
funktion, som reservelægen kan gøre brug af. Udover ad hoc supervision vil der dagligt være afsat 
ca. 30 minutter som skemalagt supervision. 
Alle henvisninger og attester som udfærdiges af reservelægen gennemgås og godkendes af den 
superviserende læge. 
Når reservelægen arbejder selvstændigt, forventes det, at reservelægen fremlægger eventuelle 
problemer ved supervisionen. Det forventes, at reservelægen bidrager aktivt til dette, så der opnås 
øvelse i at uddrage det væsentlige af lange komplicerede sygehistorier og øvelse i selvstændig 
mundtlig fremstilling. 
Det forventes, at reservelægen gennemfører en undervisningssession for praksispersonale og læger 
2-3 gange i løbet af praksisopholdet. 
 
 

Internt og externt samarbejde 
I det interne samarbejde skal reservelægen især opnå viden og praktisk erfaring i den daglige 
arbejdstilrettelæggelse samt opgavefordeling mellem de forskellige personalegrupper. 
I det externe samarbejde deltager reservelægen i eventuelle møder med socialforvaltning og 
sundhedsplejersker og tilbydes eventuel mulighed for at tilbringe ½-1 dag hos andre 
samarbejdspartnere. 
En stor del af det externe samarbejde læres under den almindelige gennemgang af henvisninger, 
attester, breve, udskrivningskort og andre informationer fra samarbejdspartnere. 
Reservelægen forventes at tilegne sig viden om indikationsområder for henvisning til sekundær 
sundhedstjeneste. 
 
 

Arbejdstilrettelæggelse 
Reservelægen har daglig arbejdstid fra kl. 8.00 – 16.00. Reservelægen har naturligvis samlet 
arbejdstid i hht. overenskomst med FAYL, så arbejdstiderne medfører, at der indskydes 
afspadseringsdage, som aftales med tutorlæge. 
Returndage afholdes i henhold til fastlagte dage. 
Reservelægen planlægger ferie/fridage/omsorgsdage sammen med lægerne. Endvidere laves der 
aftaler omkring kurser. Sygdom/barns første sygedag meldes til en af lægerne. 
Tidsplan i praksis: Der er ingen telefontid for lægerne i praksis. Kommunikation foretrækkes ved 
E-mail og telefonisk til visiterende praksispersonale. Lægerne har afsat tid til at ringe tilbage til 
patienter, hvor der er behov for dette. Reservelægen telefonvisiterer daglig i tidsrummet 08.00-
09.00 sammen med sekretær/sygeplejerske. 
Tid Samme Dag: klinikken arbejder ud fra princippet at alle patienter (undtagen nedenstående) får 
en tid samme dag som de ringer, efter en visteret samtale med sekretær/sygeplejerske eller 
reservelæge. Tider kan også bestilles samme dag via mail eller på app’en ’mit helbred’ 
Planlagte konsultationer: til årskontroller af kroniske sygdomme, svangreundersøgelser, 
børneundersøgelser, attester, opfølgende samtaler og tolkede konsultationer  
Mandag er alle læger og personale til stede og det er derfor en vigtig dag i praksis, hvor fremmøde 
prioriteres højt. Møder og undervisning er planlagt i dagarbejdstiden denne dag.  
 
 

Beskrivelse af praktiske forhold i praksis 
Instrumenter 



I konsultationsrummet findes otoskop, BT-apparat, GU-instrumenter, anoskop, podepinde og lign. 
Dop-tone, tympanometer og mikroskop findes på ’mini-lab’. Øvrige instrumenter findes på 
skadestuen og laboratoriet. Spørg dig frem. 
 
EKG og spirometer(EDB-baseret) 
Findes på skadestuen.  
 
Laboratorieundersøgelser som laves på eget laboratorium 
Blodsukker 
Hemoglobin 
CRP 
SR 
INR 
Strep A 
Urinstix + dyrkning og resistensundersøgelse 
Mikroskop 
Graviditetstest på urin 
 
Blodprøver 
Der tages blodprøver, som afhentes af laboratoriet på Randers Regionshospital. Blodprøverne 
foretages rutinemæssigt af sekretæren og sygeplejersken. Enkelte prøver kan af kvalitetsmæssige 
grunde ikke tages i almen praksis. I så fald sendes patienterne til det lokale laboratorium på Grenaa 
Sundhedshus. Herfra er der også udgående funktion, mobil-lab, som kan bestilles til at tage prøver 
og EKG på patienter som ikke kan komme selv. 
Podninger, afføring for blod eller patogene bakterier m.v. 
Sendes til relevante laboratorier.  
 
Øreskylning 
Foretages af læger eller personale på laboratoriet. 
 
Akupunktur 
Foretages af lægerne og sygeplejersken. 
 
Vaccinationer og depotmedicin 
Diverse børnevacciner og andre vacciner findes i køleskabet på mini-lab. 
Vaccinationerne foretages af lægerne, konsultationssygeplejersken eller sekretæren. 
Rejsevaccinationer og vejledning tilbydes ikke i praksis. Patienterne henvises til nabolægerne eller 
vaccinationklinikker i Århus eller Randers.. 
Depotmedicin til psykiatriske patienter, vitamininjektioner foretages hovedsageligt af personalet. 
 
Konsultationssygeplejersken 
Udfører regelmæssige kontroller af patienter med kroniske sygdomme som diabetes, hypertension 
og livstilssygdomme. De foretager cyt-skrab på alle screenings-indkaldte kvinder som ikke tidligere 
har fået foretaget operation på cervix. De laver MMSE-test, hamilton-score, rygestops-instruktion, 
sårbehandling og benzodiazepin–nedtrapning. 
Arbejdet foregår i tæt samarbejde med lægerne. 
 
 


