
2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet 
 
Ansættelsen finder sted i praksis: Lægerne Aagade 2A, 8500 Grenaa, Region Midtjylland i perioden 
fra 01.05.2011 til 31.10.2011. 
 
Stillingen er led i turnusuddannelsen (praksisreservelæge) / led i specialeuddannelsen i almen 
medicin (introduktionsamanuensis, praksisamanuensis fase 1, praksisamanuensis fase 2 eller 
praksisamanuensis fase 3) 
 
 
Præsentation af praksis, læger og personale 

  
Lokalisation:  Praksis er beliggende Ågade 2 A, 1. sal i Grenaa 

Stedet er i centrum af byen. Der er elevator.  
Der er ca. 200 m2.  

 
Praksishistorie: Praksis er en samarbejdspraksis, dvs. bestående af  2 selvstændige 

ydernumre, hvor det ene ydernummer tilhører Niels Frederik Pedersen 
og det andet ydernummer tilhører Lene Krogh.  

 
Praksis har altid haft tradition for nær tilknytning til Almen Medicinsk 
Institut og Forskningsenhed. Desuden har vi haft aktive 
bestyrelsesposter, dels i praksisudvalg  dels i Dansk Selskab for Almen 
Medicin. Desuden har vi arbejdet aktivt med  

  udvikling af praksispersonale og teambuilding i almen praksis. 
 
Kompagnoner: Læger i praksis: 
  Niels Frederik Pedersen, født 1946. 
  Lene Krogh, født 1956. 
 
 
Personale: Jette Rand-Jensen, lægesekretær, fuldtids. IT-ansvarlig. 
  Lotte Borup Vogel, lægesekretær, halvtids. (barselsorlov). 

Belinda Bjerregaard Thomsen, fuldtids.,  regnskabsansvarlig. 
  Helle Zacher Sørensen, sygeplejerske, halvtids. 
  Birgitte Færgemann, sygeplejerske, halvtids. 
   
Geografi: Praksis er beliggende i Grenaa, og optageområdet er således både by-, 

land-, og fiskerbefolkning. Gennemsnitsalderen i denne region er lidt 
højere end i fx Århus pga. ikke så mange unge under uddannelse i dette 
geografiske område. 
Praksis er en gennemsnitspraksis for området hvad aldersfordeling og 
erhvervsfordeling angår.   

 
 

 
 



 
2 b. Organisation  af arbejdet (”dagsplan”) 
 
Dagsrytme: Kl. 8-9  Telefonkonsultation, hvor lægerne selv tager  telefonen.  

Uddannelseslægen indgår som en naturlig del i dette.  
  

Kl. 9- ca. 10.30   
er der afsatte konsultationer med 10-20-30 minutter som standard 
tidsafsættelser. 

 Kl. ca. 11-13  
køres der sygebesøg, gennemsnitlig 1 besøg pr. praksis. Der læses post. 
Spises frokost sammen (klinikken indkøber mad til alle). Det er ofte over 
frokosten at kliniske problemstillinger vendes og erfaringsudveksling 
finder sted, både på det personlige og på det mere lægelige plan.    

 
Kl. 13- ca.15.20  

er der igen konsultation efter afsat tid. 
Kl. 16.00 forlades klinikken. 

 
 
 
2 c. Beskrivelse af praktiske forhold i praksis  

   
Uddannelseslægen har sit eget rum med det normale udstyr.  
Der er æsker til småkirurgiske indgreb. Efter endt brug lægges disse 
åbnet ved vaskekummen, så personalet er klar over at  
instrumentariet har været i brug. De vil herefter blive vasket af 
personalet og steriliseret, så de er klar til næste dag.   

 
Blodsukkerapparat  Findes i laboratoriet og kan demonstreres af  laboranten eller sekretær.  
 
Ekg-app.   Demonstreres i klinikken. 
  
Vitalograf   Demonstreres af personale eller læger. 
    
Edb:  Klinikken har haft edb siden 1989. Siden 1999 har vi anvendt systemet 

MedWin, som er et windowsbaseret system. 
 
 
Podninger: Der foretages strep-test ved tonsillitter. Der forefindes brugsanvisninger 

på pakninger. Desuden er der mulighed for Chlamydiapodninger, 
Gonokokpodninger og almindelig bakteriologisk podning, evt. 
kighostepodning. 

 
Blodprøver:  Klinikken laver selv hæmoglobin, sænkning, blodsukker, CRP, INR. 

Der tages blodprøver til laboratorie. Blodprøverne slynges og 
videresendes af personalet. Blodprøvesystemet demonstreres på stedet. 

 



Lokale samarbejdspartnere: 
 De praktiserende læger samarbejder rent uddannelsesmæssigt i 

Norddjurs Lægelaug, der består af 22 læger – ca. 10 fra Grenaa-området, 
3 fra Trustrup, 4 fra Glæsborg og 4 fra Midtdjurs. Vi mødes ca. 1 gang 
hver 2. måned. Møderne ligger som regel efter arbejdstid. 
Uddannelseslægen er velkommen til at deltage i møderne. 

 
Speciallæger i Grenaa  Øjenlæge Jens Nørgaard. 
  Psykiater Kim Vestberg, (Ebeltoft).  
  Dermatolog Peter Wendelboe. 
  Øre-Næse-Halslæge Wid Al-swadi. 
 
  Vi kan i princippet bruge speciallæger fra hele Regionen. 
 
Sygehuse:          På hospitalssiden arbejdes mest sammen med Regionshospital Randers / 

Grenaa. Grenaa Sygehus blev nedlagt (fusioneret med) Randers 
Centralsygehus d. 01.11.03. Dvs. alle indlæggelser foregår på 
Regionshopistal Randers. Der er dog fortsat  delfunktioner tilbage på 
Grenaa Sygehus. Der er en røntgenafdeling og laboratorie, som 
modtager patienter i dagtiden. Derudover er der en visiteret skadestue 
som andre steder i amtet. Ved større skader/mere komplicerede tilfælde 
bliver patienten overflyttet til Randers. Der er ambulatoriefunktion på 
Grenaa Sygehus, både fra medicinske, kirurgiske og gynækologiske 
afdelinger på Regionshopistal Randers. Derudover er der en enkelt 
sengeafdeling tilbage, hvor patienterne bliver henvist efter indlæggelse 
på Regionshospitalet Randers til fortsat behandling/genoptræning. Der er 
ikke mulighed for direkte indlæggelse på Grenaa Sygehus, og ved akut 
opståede sygdomstilfælde skal patienten også sendes til Regionshospital 
Randers.       
 
 
Der findes apotek i Grenaa, hvorfra der sendes medicin til 
håndkøbsudsalg i oplandet. 

 
  Ambulancekørsel (Hastende) 70 113 112. 
  Ambulancekørsel (IKKE hastende) 70 236 257. 
 
Plejehjem: Plejehjem i Grenaa: Posthaven, Violskrænten, Hedebocentret, 

Fuglsanggården. 
  

Plejehjem i oplandet: Voldby, Lyngbygaard. 
Vestervang, Nørrevang, Rimsø og Bønnerup. 

  
Hjemmeplejen ØST er beliggende på Sygehusvej 6, Grenaa.(Sygehuset). 

 Hjemmeplejen VEST er beliggende Halvej 3, 8961 Allingåbro. 
 
 



Norddjurs Kommune: Der er samarbejde med socialforvaltningen, dels om pensionssager, dels 
med sygedagpengekontoret, dels med sundhedsplejerskerne og 
hjemmeplejen. 

 
Region Midtjylland: Sygesikringen, Skottenborgvej i Viborg. Der er lokalafdeling af  

sygesikringen på Borgerservice. Torvet 3 i Grenaa.  
 
Fysioterapeuter: Der er i store træk 2 samarbejdspartnere med 1 klinik i Grenaa og 1 i 

Veggerslev.   
Grenaa Fysioterapi og Træningsklinik, Nytorv 7, med ca. 8 fysio-
terapeuter.  
Fysioterapeutisk klinik i Veggerslev ca. 10 km nord for Grenaa med 2 
fysioterapeuter. 

 
 
2 d. Indtroduktionsperiode og introduktionssamtale samt supervision 
 
Indenfor de første 5 dage i praksis foregår introduktion inklusiv introduktionssamtale. 
 
De første 4 dage er afsat til, at uddannelseslægen følger de 2 læger. Dag 4 er afsat til ½ dag hos 
sekretærerne og ½ dag i laboratoriet. Den 5. dag er det tanken, at uddannelseslægen skal gøre sig 
fortrolig med at indrette egen konsultation og starte så småt på konsultationer med god tid. 
 
Supervision: 
Der er altid mulighed for ad hoc supervision. Dørene står altid åbne. Desuden er der dagligt afsat 
fast tid til gennemgang af patienter eller aktuelle emner. Det er tilrettelagt således, at Lene Krogh 
gennemgår deres patienter mellem 12.45- 13.00 og Niels Frederik Pedersen mellem 15.30 og 15.45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 e. Konferencer, kurser 
 
Der er ikke formelle konferencer i vores klinik, men som anført spiser vi alle frokost sammen, og 
drøfter her både faglige og ikke faglige emner.  
 
Der er mulighed for besøg hos samarbejdspartnere, og det er aftalt, at uddannelseslægen efter frit 
valg kan afsætte 2 dage til sådanne besøg.  
 
 
Uddannelseslægen kan få 2 kursusdage/ halve år. 
 
 


