
Praksisbeskrivelse: 

 

Praksis er en solopraksis, i øjeblikket har vi ca. 1130 tilmeldte grp. 1 patienter og 200 børn.  

 

Ansatte: Undertegnede der snart fylder 60 år, jeg har været i praksis siden 1988. Inden 

praksisstart havde jeg ansættelse to år indenfor psykiatrien, to år indenfor medicin, 2 år i 

almen praksis, ½ år socialmedicin og i alt 16 måneders kirurgi incl. gynækologi/obstetrik. 

 

Fritidsinteresser: ændre motorcykler, fodbold på motionsniveau, opera, kunst og kortspil.  

 

Lærke er sekretær og ansat 28 timer pr. uge. Hun er uddannet lærer og mor til tre børn. Bor i 

oplandsområdet.  

 

Historie/værdigrundlag: 

Praksis drives efter de gamle familielægeprincipper, personlig kontakt mellem læge og 

patient, kontinuitet og nærhed. Indtil 2002 udelukkende med undertegnede og min sekretær 

på 4/5 tid. På det tidspunkt begyndte jeg at spekulere lidt på hvordan afslutningen af mit 

praksisliv skulle være, og om også jeg skulle have ansat hjælpekræfter, og det endte med at 

jeg igennem nogle år havde ansat en sygeplejerske 3 timer to gange om ugen, for at prøve af 

om det gav mig noget. Jeg fandt ud af, at det jeg kunne lade sygeplejersken lave egentlig var 

mange af de ting jeg selv går op i, nemlig kontrol af kronisk syge patienter, primært diabetes 

og hypertension.  

Jeg valgte derfor for ca. 4 år siden, at mine sidste år her skulle gå med samarbejde med 

læger i uddannelsesstillinger, så jeg fik bygget det ene konsultationslokale om så jeg nu har 

to gode, ligeværdige lokaler. Jeg har ikke fortrudt beslutningen om at have 

uddannelseslæger, men da vi ikke er andet personale ud over sekretæren betyder det, at man 

selv, ud over at snakke med patienterne, også skal lave praktiske ting, blodprøvetagning og 

hvad man ellers måtte finde nødvendigt af supplerende undersøgelser: EKG, lungefunktion, 

GU mm. Nogle vil nok mene, at ikke alt dette er ”lægearbejde”, men jeg har altid fundet det 



naturligt, og en del af kontakten til patienterne.  Da vi ikke har voldsomt mange patienter 

har vi oftest også god tid.  

Ud over ovennævnte ansatte, altså undertegnede, sekretæren og uddannelseslægen, har vi to 

gange om året en studerende på besøg.  

 

Dagligdagen:  

Dagligdagen i klinikken er bygget op, så der hver morgen er telefonkonsultation mellem kl. 

8:00-9:00. Det er oftest, og i hvert fald i begyndelsen, mig der sidder ved telefonen for at 

planlægge dagligdagen. Mellem kl. 8:00 -9:00 møder der typisk 2-4 patienter op der skal 

have taget fasteprøver. Herefter tager Lærke over med telefonen, og inden vi starter kl. ca. 

9:30 med patienter har vi tid til at lave en foreløbig fordeling af dagens arbejde.  

 

En konsultation er berammet til ca. 10-20 min. pr. patient. Da vi har en overvægt af ældre 

patienter fylder profylakse, behandling og kontrol af kroniske sygdomme en del. Jeg har 

deltaget i Addition projektet der handlede om opsporing og behandling af diabetes. 

Projektet nærmer sig sin afslutning med det har smittet af på behandlingen af alle mine 

øvrige diabetespatienter.  

 

Uddannelseslægen får mulighed for at få egne patienter efter en passende 

introduktionsperiode. I løbet af dagen er der rig mulighed for at tage patientforløb og 

tvivlsspørgsmål op, næsten med det samme, og jeg forventer at uddannelseslægen følger op 

på de ting der bliver sat i gang ved at orientere sig om blodprøvesvar, epikriser mm.  

 

Klinikken er åben fra 8:00 – 16:00, men vi bestræber os på at planlægge de fleste 

patientkonsultationer inden kl. 14:00 hvorefter der er plads til sygebesøg. Vi kører en del på 

sygebesøg da der er mange ældre patienter.  

 

Lokalt:  

I Ørsted er der en anden praktiserende sololæge, Henrik Willemoes, vi skiftes til at passe 

telefon for hinanden hver anden eftermiddag således at vi hver anden eftermiddag ikke 



bliver forstyrret af telefon, og derfor præcis kan planlægge ud-af-huset aktiviteter eller 

samtaleforløb mm. 

 

Patienterne er vant til at vi kan lave mange undersøgelser selv, der er 25 km. ind til Randers 

så der er ikke tradition for at sende dem ind til ting vi lige så godt selv kan klare. I vores 

laboratorium kan man lave de gængse ting man gør i andre praksis, og der er mulighed for 

døgnblodtryksmåling, hjemmeblodtryksmåling, audiometri, EKG, og 

lungefunktionsundersøgelse.  

 

Ørsted by har ca. 1500 indbyggere. En del af vores patienter bor i oplandet i mindre 

landsbyer og af øvrige samarbejdspartnere har vi et apotek der ligger i Auning med flere 

håndkøbsudsalg i omegnsbyerne, også Ørsted.  Der ligger et psykiatrisk plejehjem i Ørsted 

hvor vi har en del patienter, der er et plejehjem i Allingåbro og et i Gjesing, sidstnævnte har 

en del akutpladser. Der ud over har vi en velfungerende hjemmepleje.  

 


