
Præsentation af praksis ”Lægerne Randlevvej”: 
Praksis er et kompagniskab og delepraksis, som har sin baggrund i en solopraksis, som 
tidligere var lokaliseret i centrale Odder. Else Marie Larsen drev denne solopraksis gennem 
13 år frem til 1/7 2005, hvor hun sammen med Christian Wetterstein Pedersen stiftede 
kompagniskabet Lægerne Randlevvej I/S.   
Praksis flyttede til lejede lokaler på det gamle Odder Sygehus den 1/12 2004.  
 
Patientgrundlaget består af cirka 3100 tilmeldte, hvoraf knap halvdelen er fra Else Marie 
Larsens solopraksis, men da praksis har været åben for tilgang i perioden første april 2005 til 
første april 2006 samt igen fra efteråret 2007 og til nu, er der tilkommet ganske mange 
”nye”. 
På grund af Christian Wetterstein Pedersens deltidsansættelse ved Afdeling for Almen 
Medicin, Aarhus Universitet, søgtes om mulighed for delepraksis, hvilket Region Midt 
bevilgede foråret 2008. 
Første juli 2008 stiftedes Lægerne Randlevvej APS, som opkøbte Lægerne Randlevvej I/S, 
og efterfølgende købte Karen Raaby Kousgaard sig ind i praksis. Vi er således 3 læger til 2 
ydernumre. Praksis er lukket for tilgang. 
Praksis deltager desuden i uddannelsen af studenter fra Århus Universitet på 10:e semester, 
og desuden har vi haft turnuslæger, Intro-læger samt læger i forskellige dele af 
hoveduddannelsen. 
 
Lægerne:  
 
Alle tre læger arbejder gennemsnitlig 4 dage per uge i praksis. Vi forsøger at holde en fridag 
per uge, samt holder obligatorisk fri efter nattevagt. 
 
Else Marie Larsen (f. 1952) har en meget stor erfaring fra lokalområdet samt kundskaber om 
mange af praksis patienter, som jo har været ”hendes” i flere år Else Marie deltager ikke i 
lægevagtsordningen for Århus Amt. 
 
Christian Wetterstein Pedersen (f. 1963) har sin speciallægeuddannelse fra Sverige, og er 
relativt ny i området. Christian er også cirka 4 dage per uge i praksis, og er desuden ansat 
som lektor ved Institut for Folkesundhed, Afdeling for Almen Medicin, ved Århus 
Universitet. Desuden er Christian af Familieministeren beskikket som konsulent i 
lægefaglige spørgsmål i Statsforvaltningens adoptionsnævn. Christian har 1 til 2 lægevagter 
per måned. 
 
Karen Raaby Kousgaard (f. 1963) er også speciallæge i almen medicin, og har tidligere 
været en tid på Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet. Karen har tidligere 
arbejdet i flere forskellige lægehuse som amanuensis og vikar. Karen deltager også i 
lægevagtsordningen med cirka 2 vagter per måned. 
 
Praksismedarbejdere: Praksis har fire ansatte, og alle deltid. Det er Helle Krogh-Jensen, 
som er praksissekretær/første sekretær, lægeskretær Else Kjær, sygeplejerske Lise Skotte og 
lægesekretær Linda Hede. Da Lise Skotte er på barsel, vikarierer sygeplejerske Karina for 
hende. Joan Terp er ansat som lægesekretærelev. 
Helle har mange års erfaring fra praksis, en meget stor kunskab om lokalområdet og dets 
indbyggere og desuden kan Helle udføre mange ”sygeplejeopaver” som for eksempel tage 



EKG og blodprøver, give injektioner, og have ”livsstilssamtaler”.  Helle har fri fredage, men 
arbejder øvrige 4 hverdage. 
Else Kjær er tidligere lærer, og derefter har hun mange års erfaring som lægesekretær. Else 
skriver, scanner, passer telefon og udfører mange andre opgaver som for eksempel at ordne 
blod- og urinprøver. 
Lise kommer nærmest fra Skejby Sygehus, hvor hun har arbejdet med børn. Lises rolle hos 
os er i en opbygnings- og konsolideringsfase, da hun kom første december 2005, men 
allerede nu har hun mange egne konsultationer, samt assisterer lægerne med EKG, 
blodprøver, spirometri, injektioner. Desuden deltager Lise i skrivearbejdet. 
Linda er relativt ny hos os, og stadig under en vis form for oplæring. Hun kommer nærmest 
fra Horsens Sygehus, hvor hun var ansat ved Medicinsk Dagklinik på Odder Sygehus.  

 
 
 
 
Beskrivelse af uddannelsesforholdene i praksis ”Lægerne Randlevvej”: 
 

Vi begynder virksomheden kl 08 hverdage, hvor Else Marie, Christian og Karen har 
telefontid til kl 9.  Vi regner IKKE med at du i starten har telefontid, men istedet ”lytter 
med” eller på anden måde forbereder Din dag. I denne periode skriver Else og Linda, 
medens Helle og Lise/Karina ofte har egne patienter til blodprøver, EKG eller lignende. 
Fra 9-10:30 har vi læger planlagt konsultation. Derefter mødes vi alle til et af dagens mange 
og store højdepunkter: den fælles kaffe- og tepause! Den er ikke kun nutritionsmæssig 
vigtig, men har også en stor social plads. Naturligvis byder praksis på brød og drikke. Fra 11 
til 12:15 igen planlagt konsultation og fra 12:15 en del af dagens akutte patienter, som bør 
være af enklere karakter som infektioner eller lignende, men som engang imellem på grund 
af tidsnød kan indeholde andet også.  
Fælles frokost fra cirka 13 til 13:30 (mad kan ikke købes på sygehuset). Fra 13:30-14 
evnetuelt et sygebesøg, og igen fra kl 14 til 15 (15:15) konsultation. Når vi er færdige med 
sidste patient plejer der at være mulighed for at ringe, diktere ”det der mangler”, skrive 
attester og måske mødes over en kop kaffe/te.  
 
Vi har åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9-16, onsdag fra 8-17 (oftest med en patientfri 
pause fra 13-15, hvor vi kan have personalemøde, diskutere patienter, have fælles 
undervisning for al personale eller lignende), samt fredag fra 8-13. Vi indgår i et samarbejde 
med øvrige praktiserende læger i Odder omkring fredagene, og har derfor åben til kl 16 hver 
12:e fredag. Alle hverdage (dog ikke onsdag) afsluttes med gennemgang af Dine patienter. 
Endvidere er der mulighed for også at gennemgå tutorlægens patientkontakter. Onsdag 
plejer vi at gennemgå formiddagens patienter med Dig lige før eller efter frokost, og 
eftermiddagens patienter gennemgår vi om torsdagen. Dette pga ”aftenkonsultationen” 
onsdag. Denne gennemgang plejer at vare op til 30 minutter daglig. Vi forventer at du bliver 
i praksis til denne gennemgang er færdig, også selvom du selv er færdig med dit arbejde. 
 
Der er dog rig mulighed for ad hoc supervision daglig i princippet ved hver patient, hvis 
dette (i hvert fald i starten) skulle være nødvendigt. Helle, Lise, Else (og til en vis 
udstrækning Vibeke) vil også i stor udtrækning kunne være dig behjælpelig med spørgsmål 
af mere organisatorisk og strukturel karakter i det daglige. 
 



Cirka en gang om måneden har vi ved behov et fælles møde med Lokalpsykiatrien i Odder, 
hvor flere praktiserende læger mødes med områdets psykiater og sygeplejersker. Ved disse 
møder diskuteres konkrete patienter, samt gives mulighed for diskussioner af mere 
videnbaseret karakter. 
 
I Dit daglige arbejde ønsker vi at du kommer i kontakt med alle fagets forskellige facetter, 
hvilket betyder at Du møder patienter med vidt forskellige problemstillinger, samt har 
mulighed for egne længerevarande forløb med patienter. Du bør også efter en tid deltage 
aktivt i telefontiden, samt få mulighed for at deltage i lægevagtsordningen. 
 
Vi plejer at være yderst flexible og ”Give and Take” princippet i forhold til mødetid, kurser, 
fridage, sygdom/syge børn etc.  
 
 

 2 b. Beskrivelse af praktiske forhold i praksis  
 Instrumenter : Findes på Dit rum eller i depotet lige over for. Kan Du ikke finde 

det, Du skal bruge, spørger du en af lægerne eller klinikpersonale. 
 EKG :                      I ”sygeplejerummet”. Helle eller Lise plejer at hjælpe. 
 Tympanometri og 
 Audiometri:  I ”sygeplejerummet” og integreret i journalsystemet. 
 Digital foto:  Digital kamera har vi, og foto kan integreres i journalen. 

Vitalograf :           En enkel ”lille sag”, som vi hurtigt kan vise Dig når det er aktuelt. 
Udføres oftest af Helle eller Lise. 

Mikroskop :                  Fasekontrastmikroskop, som er i laboratoriet. 
      Lab. Undersøgelser : I praksis kan vi analysere Hgb, CRP, p-glucose, urinstix samt u-

HCG akut. Øvrigt sendes. Ved specialprøver eller ved tekniske 
problemer med prøvetaging skal patienterne til Lab på Horsens 
Sygehus. Henvisninger sendes via WebReq til Horsens Sygehus 
eller enkelte gange til Århus. Vi udfører selv glucosebelastning 
ved mistanke om diabetes samt på overvægtige gravide. 

 Podninger :  Streptokok-antigen analyseres akut i praksis. Urindyrkninger med 
resistensbestemmelse ligeså. Øvrigt indsendes. 

            Blodprøver :  En verden for sig” med alle rør, plasma/fuldblod etc., men det 
kommer hen af vejen. 

 Telefonsystem :  Tryk ”0” hvis Du skal ud på linien, ellers nok ”lige til”. 
 Edb-system :  ÆSKULAP Windows version. Relativt enkelt at orientere sig, 

skrive recepter, få elektronisk vejledning fra”Den lille Grønne”, 
finde svar på blodprøver og epikriser. 

 Regninger :  Efter hver besøg skal der registreres (mindst) 1 regning; det er lidt 
kompliceret i forhold til overenskomsten med ”Sygesikringen” 
samt hvad der er ”privatregninger”, men vi må hjælpes ad. 

 Diagnoseregistrering:     Gør vi ved hver patientkontakt. Er integreret i journalsystemet. 
 Alarm :   Findes. 

 Apoteker :  Kun et i Odder, men desuden et antal udleveringssteder (HK). 
Disse findes med i EDB-systemet, når man skriver recepter og 
derfor enkle at finde. 

 Samarbejdspartnere:     Naturligvis vore mange gode prakt kolleger i Odder. 
Lokalpsykiatrin, jordemor samt Hjemmplejen ”bor” lige ved siden 



af. Fra november 2009 er der ingen yderligere funktioner på 
Odder Sygehus, som officielt er lukket. 

 
2 c. Indtroduktionsperiode og introduktionssamtale samt supervision 
De første dage være med lægerne skiftevis for at få et indblik i vores virksomhed. De følgende dage 
begynder Du selv at have konsultation ”stille og roligt” og som tiden går, kan Du have flere og flere 
”egne” konsultationer. Du skal regne med cirka 30 minutter per konsultation (måske kortere, hvis 
du kan magte det). 
Telefonkonsultation regner vi ikke med Du har i starten (men gerne senere, hvis du vil), men kan 
naturligvis få ”en ringer”, det vil sige en af sekretærerne beder Dig ringe til en patient, som gerne 
vil tale med Dig. 
Sygebesøg bør Du deltage i, og i starten sammen med en af de andre læger. 
Supervision: I det daglige kliniske arbejde, er vi alle tre til ”din rådighed” ad hoc, og en af os har  
”eftermiddags supervisionen. Karen Raaby Kousgaard er dog den, der sørger for at papirer etc. er i  
orden for dig. 
 
 
 
2 d. Konferencer, kurser 
1. Daglig konference:    Omkring kaffe, frokost etc. 
2. Konference i vores praksis:   Visse onsdage mellem 13-14. 
3. Deltagelse i møde i efteruddannelsesgruppe 
4. Besøg hos samarbejdspartnere:   Vi har ganske regelmæssige møder med 

Lokalpsykiatrien. 
5. Kurser:     Bør Du naturligvis gå ifølge den plan, Du har 

fra uddannelseskoordinatorene. Fint hvis Du 
kan fortælle os lidt om det, Du oplever, samt i 
god tid give besked om kursusdage af hensyn 
til vores planlægning. Vi plejer at informere 
hinanden om de kurser, vi har været på. 

 
 
 
 
 
2 e. Præsentationssamtale ,midtvejs- og afslutningssamtaler 
 

Før Du begynder i praksis inviteres Du til en gensidig præsentationssamtale. Her vil man diskutere 
Dine forventninger til den kommende uddannelsesperiode, og vores forventninger til Dig.  
Praksis gennemgås og Du vil herunder få forevist Dit konsultationslokale. Den praktiske 
arbejdstilrettelæggelse gennemgås. Principperne for supervision og vejledning i praksis gennemgås. 
Uddannelsesprogrammet gennemgås. 

 
2 c. Introduktionsperiode og introduktionssamtale 
 



Inden for de første 2 uger i praksis må Dit kompetenceniveau erkendes og uddannelsen planlægges 
herudfra.  
I starten får Du lejlighed til at se tutorlægerne arbejde i konsultationen og ved sygebesøg, og Du 
instrueres i det praktiske/administrative arbejde. Du har således mulighed for at ”sidde med” en hel 
eller halv dag hos begge læger i praksis. 
De almindelige procedurer i praksis, både administrative og kliniske forventes demonstreret og 
gennemgået. Indføring i praksis’s edb system vil også finde sted. 
Vi gennemgår i løbet af de første to uger uddannelsesprogrammets 7 kompetencer i detaljer med 
Dig, og drøfter Dine ønsker og behov i den anledning: den individuelle uddannelsesplan for Dig 
udfærdiges ved introduktionssamtalen, der også finder sted inden for de første to uger. 

Det aftales hvordan og hvornår de 7 kompetencer skal erhverves – herunder evt. specifikke 
aftaler med hensyn til evaluering og attestation af disse kompetencer. 
 
 


