
Præsentation af praksis, læger og personale 
 

Lægerne Jesper Kjeldgaard, Alf Steen Lødrup & Ole Melskens Mikkelsen 
Dytmærsken 9, 8900 Randers 

Vi er 3 læger i gruppepraksis – dvs. egne patienter og eget ydernummer, men fælles                       
faciliteter og personale. 

Adresse: Dytmærsken 9, 2. tv., 8900 Randers 

Praksisnavne:  

Læge Jesper Kjeldgaard – ydernr. 066400, tlf. 86421148 

Læge Alf Steen Lødrup - ydernr. 065838, tlf. 86401555 

Læge Ole Melskens Mikkelsen – ydernr. 066877, tlf. 86422730 

Faxnr.: 86432805 

Fælles ”bagnr”: 86408557 

Klinikken er beliggende i ”Randers Midtpunkt”. Der er i alt 8 praktiserende læger i 
bygningskomplekset. På vores etage er der yderligere 2 praksis, Niels Holger Larsen og 
Susanne Lundberg, hvor der som regel, er uddannelseslæger. 

Vi har haft klinikfællesskab siden januar 2002, hvor vi flyttede ind i nyindrettede lokaler med 3 
gruppepraksis og tilhørende personale. 

Antal tilmeldte patienter hos Jesper, Alf og Ole er hhv. ca. 1900, ca. 1600 og ca. 2000. 

Læger: 

Jesper Kjeldgaard: f. 1956, kandidat vinter 1984, i praksis siden 1991. 

Alf Steen Lødrup: f. 1947, kandidat i 1980, i praksis siden 1988. 

Ole Melskens Mikkelsen: f. 1953, kandidat i 1980, i praksis siden 1989 

Vi har haft uddannelseslæger siden 2004. Er alle 3 godkendte som tutorlæger og vil i fællesskab 
varetage uddannelsen. Formelt set er en af os tutorlæge i hver periode. 

Praksisssekretærer: 

Vi har 3 sekretærer, Inge-Merete Klitgaard, Lone Hansen Høyrup og Maiken Gleerup. Inge-
Merete fulgte med fra Alf’s praksis i 2002. Lone har været her siden 1. januar 2013. Maiken 
siden feb. 2009. 

Udover vanligt kontorarbejde forestår sekretærerne også laboratoriearbejde med enkle blod- og 
urinundersøgelser. Endvidere visse former for medicinudlevering. Et yderligere og vigtigt 
ansvarsområde er den daglige drift af ”kantinen”. 



Sygeplejerske: 

Siden 1. nov. 2007 har Jette Rex været ansat som sygeplejerske.                   

Conni Kalhøj siden nov. 2009 

Organisation af arbejdet 

Klinikkerne er principielt åbne fra kl. 8-16 mandag, tirsdag og torsdag, onsdag til kl. 17 og 
fredag til kl. 13. 

UDD ser så vidt muligt patienter tilmeldt dagens tutorlæge. 

Dagligdagen er opdelt nogenlunde således:  

Kl. 8-8.45 Telefontid  

Kl. 9-12 Konsultationstid m. kaffepause og undertiden konsulentbesøg kl. 10.45         
til 11.00 

Kl. 12-13 ”Opsamling” og frokost 

Kl. 13.00-15.30 Konsultationstid 

         

Konferencetider: 

Daglig konference fra 13.00-13.30 mellem UDD og én af lægerne på skift. 

UDD ser så vidt muligt patienter tilmeldt dagens tutorlæge. 

Der udfærdiges hver måned arbejdsskema, hvoraf det fremgår hvilke af lægerne, der er til stede og 
hvem der forestår den daglige konference. 

 1 c. Beskrivelse af praktiske forhold i praksis  

 
Instrumenter: I hvert konsultationsrum findes et rullebord, der indrettes efter lægens ønske med de 
hyppigst anvendte remedier. I GU-rummene findes øvrige instrumenter, så som  
Suturfjerningssæt, instrumentkasser, GU-sæt m.v. 
 
EKG: Findes i laboratoriet (betjenes som regel af spl.) 
 
Vitalograf: På laboratoriet. 
 
Mikroskop: Fasekontrastmikroskop – findes i laboratoriet. Bruges især til mik. af urin. 
 
Døgn-BT-måling: Vi har fælles med de øvrige læger adgang til at monitorere døgn-BT, idet vi i 
fællesskab (12 læger) har et apparat til rådighed. 
 
Laboratorieundersøgelser: I laboratoriet laves ved sekretær følgende analyser: BS, Hgb, CRP 



samt SR.  
Endvidere urinus.: Urinstix, grav.test samt mikroskopi., dyrkning og resistensbestemmelse.  
 
Podninger: Prøvesæt til klamydia samt kulpodepind og Stuarts medium mhp. bakterielle podninger 
findes i de enkelte konsultationer. Chlamydiaus. af mænd foretages overvejende ved urinprøve. 
Afleveres, som øvrige urinprøver, i boksen ved laboratoriet. Virusmedie findes i køleskab i 
laboratoriet. 
 
Blodprøver: Blodprøver afhentes dagligt og afleveres til Centrallaboratoriet i Randers, hvorfra evt. 
yderligere forsendelse finder sted. Vedr. valg af glas og håndtering af prøverne henvises til skema i 
laboratoriet. 
 
Endvidere foretages fæcesus. for blod, bakterier, æg og parasitter. Opsamles og indsendes af pt. 
Nærmere vejledning og udlevering af rekvisitter v/sekr. 
 
Telefonsystem: Fra 2011. Hver læge har eget nr. og 2 linier ind. 
 
Edb-system: Fælles edb-system, XMO. Systemet vil blive gennemgået og manual udleveret én af 
de første dage. Det forudsættes at praksisreservelægen anvender noget af tiden de første par dage til 
at gennemgå ”øve-patienter”. 
Vi anvender desuden ind imellem diverse hjælpeprogrammer såsom Medi-Box. 
  
Apoteker: 3 apoteker i Randers, Jernbane Apoteket, Løve Apoteket samt Sønderbros Apotek 
(vagtapotek). Kommunikation med apoteker foregår overvejende ved elektronisk overførsel. 
Undertiden telefax, kun sjældent telefonisk. Der er til hvert apotek tilknyttet flere håndkøbsudsalg. 
 
Hyppigste samarbejdspartnere: Vi er naturligvis i hyppig kontakt med de forskellige afdelinger 
på Randers Centralsygehus. Specialiserede afdelinger findes yderligere i Århus. 
 
Af speciallæger i Randers: Har vi gynækolog, Frank Pedersen. Der er 2 dermatologpraksis, Axel 
Blegvad og Marianne Kollander. 4 øjenlæger, Peter Thornval, Thomas Ege, Ane Stresino og 
Marianne Berthelsen. Øjenlægerne er, som regel, svært tilgængelige for patienterne. I akutte 
situationer er vi oftest nødt til at se pt. først og herefter kontakte øjenlægen. 
 
Der er 2 øre-, næse-, halsklinikker i hhv. Trangstræde og Tronholmen. 2 praktiserende speciallæger 
i psykiatri. 
Der henvises ofte til fysioterapi samt undertiden til psykolog. 
 
Hjemmeplejen kontaktes via områdecentrene iht. deres telefonliste. 
 
 
Alarm 
 
Vi er tilsluttet Redningsringen. Ved rundvisningen første dag gennemgået proceduren for at slutte 
alarmen til og fra og der udleveres nøgle. Hvis alarmen udløses ved et uheld ifm. ind- og udlogning 
skal man ringe på det tlf.nr., der står anført hos sekretærerne og afmelde den. 
Man skal oplyse en kode, som også vil blive oplyst mundtligt første dag. 
 
 
 
Pæsentationssamtale. Introduktionsperiode og introduktionssamtale samt 
supervision 



 
Før UDD begynder i paksis inviteres vedkommende til en gensidig præsentationssamtale. Her vil 
man diskutere hendes/hans forventninger til den kommende uddannelsesperiode og tutors 
forventninger til UDD. 
Praksis gennemgås og UDD vil herunder få forevist sit konsultationslokale. Den praktiske 
arbejdstilrettelæggelse gennemgås. Principperne for supervision og vejledning i praksis gennemgås. 
Uddannelsesprogrammet for UDD gennemgås. 
 
1. dag:  
UDD møder kl. 8.00. Velkomst og gensidig præsentation.  
Efterfølgende rundvisning og gennemgang af lokaler. KL. 12-13 opsamling og frokost. 
Kl. 13 gennemgang af tlf. og edb-anlæg ved sekretær. 
 
2. dag: 
UDD gennemgår og indretter sit konsultationslokale. Efterfølgende selvstudium af edb-anlæg, 
gennemgang af laboratorium og div. undersøgelsesfaciliteter af læge el. sekretær.  
 
De følgende dage: 
Herefter skulle UDD være klar til at se på egne patienter. Der vil være afsat 20 min. pr. Patient. 
Om nødvendigt kan laves dobbelttider. 
 
Telefonkonsultation: 
Foregår i egen konsultation for den læge, der har supervison den pågældende dag. 
 
Sygebesøg: 
Vi kører ikke så mange sygebesøg – det er mest til de ældre eller f.eks de terminalt syge. Det er 
svært for disse patienter at acceptere andre læger end dem, de kender. Vi skal dog bestræbe os på, at 
UDD får prøvet dette i et vist omfang. 
 
Supervision: 
Ad hoc supervision: det skal pointeres, at UDD skal spørge om hjælp ved mindste tvivlspørgsmål – 
primært hos den læge, som har patienten tilmeldt. Dette kan ske dels ved at lægen kontaktes mellem 
2 patienter – evt. ved sekretærens mellemkomst, dels ved tlf. kontakt. Det er en fordel, hvis UDD 
gør sig klart, hvad der forventes af tutorlægen: 
 
1. Råd i telefonen? 
2. Skal han komme og kaste et blik f.eks. på et udslæt? 
3. Skal han overtage og gøre færdig? Et kodeord, når tutorlægen skal gå, kunne være ”Tak skal du 

ha’” 
 
Daglig konference: hver dag kl. 13 – 13.30 vil én af lægerne (det fremgår af dagsplanen, hvem) 
gennemgå UDD’s konsultationer og evt. også nogle af sine egne. 
 
Introduktionssamtale: 
Holdes i løbet af 2. eller 3. uge UDD’s kompetenceniveau og uddannelses- 
programmet fastlægges.  
 
Midtvejsevaluering og slutevaluering afholdes naturligvis også. 
 
 
Konferencer, kurser 
 



Daglig konference: 
Ved én af lægerne. Der er afsat ½ time hver dag med én af lægerne, hvor alle tvivlspørgsmål kan 
blive besvaret. Hen ad vejen fokuseres på mere overordnede spørgsmål. 
 
Besøg hos samarbejdspartnere: 
Hvis der er interesse for det, kan der arrangeres møde med flere af vores samarbejdspartnere  
- kunne f.eks. være fysioterapeut, hjemmesygepl. el. speciallæge. 
 
Kurser: 
Såfremt UDD ønsker at deltage i kurser med relevans for praksis, kan der bevilges fri med løn efter 
nærmere aftale. 
 


