
Praksisbeskrivelse for  Auning lægecenter, Banesvinget 5, 8963 
Auning 

Beliggenhed : praksis er beliggende centralt i Auning i Norddjurs kommune. Auning er en 
by med ca. 3000 indbyggere, og et større opland. Der er ca. ½ times kørsel til Århus. 
Vi bor i lejede lokaler i et nyere byggeri, sammen med fodterapeut, tandlæger og 
fysioterapeuter. 

Praksis : kompagniskabspraksis ejet af Jes Krarup (født 1972, speciallæge fra 2007, 
medejer siden 2007), 
Niels Bredstrup (født 1975, speciallæge fra 2011, medejer fra 2015) og Lene Bisgaard 
(født 1973, speciallæge fra 2010, medejer siden 2015) 

Personale : vi har 2 sygeplejersker, der tager sig af kronikerkontroller, vaccinationer, 
blodprøver, rygestop, cervixcytologi, nogle børneundersøgelser, spirometri, EKG, 
blodtrykskontroller, INR, sårpleje og meget andet. 
Desuden har vi 2 sekretærer, der varetager alle telefonopkald, tidsbestillinger, 
medicinbestillinger, urinundersøgelse, regninger, opgaver i skranken, forefaldende 
papirarbejde med mere. 

Dagsrytme : lægerne har telefontid mellem 8.00 og 9.00 dagligt. Både læger og 
sygeplejersker har konsultationer til kl. 10.30, hvor vi bestræber os på at holde en kort 
fælles kaffepause. Vi spiser frokost sammen kl. 12.30-13.00, hvorefter der igen er 
konsultationer til kl. 15.00. 
Dog har vi lang dag onsdag eller torsdag til kl. 17.00. 
Vi er med i en vagtring, så vi skiftes til at passe patienterne fredag eftermiddag. 
Fredag lukker vi derfor til middag, bortset fra de dage, hvor vi har vagten til kl. 16.00. 
Vi holder personalemøde hver torsdag 13.00-14.00. 

Patienter : vi har ca. 4600 patienter, blandet klientel og en del kronikere, men også 
mange børnefamilier. 

Uddannelse : vi har næsten altid mindst én uddannelseslæge, og i perioder 2. Vi 
modtager desuden studerende på 12.semester 1-2 gange om året. 
I den første uge, er der planlagt introduktion til huset, arbejdsrytmen, personalet, 
udstyr mv. 
Uddannelseslægen følges på skift med de enkelte læger og sygeplejersker og får så egne 
konsultationer, når han/hun er klar til det. 
Der er indrettet 2 fuldt udstyrede rum til uddannelseslæger, som altid har eget 
konsultationsrum. 
Alle 3 faste læger er tutorlæger og har deltaget i relevante kurser. 

Supervision : der er afsat tid til supervision, dagligt/ugentligt efter behov. Der er altid 
mulighed for at spørge de faste læger og sygeplejersker til råds. 

Lægevagt : alle 3 læger deltager i lægevagten, tilknyttet Randers distrikt. 
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