
Praksisbeskrivelse for Lægerne Sundby & Vidmar 
 
Præsentation af praksis, læger og klinikpersonale. 
 
Lægerne Sundby & Vidmar 
Østervold 30, 3. Sal 
8900 Randers C 
www.oestervold30.dk 
 
Praksis er en 2-mands kompagniskabspraksis med følgende læger: 
Henrik Sundby (f. 1975): Praktiserende læge siden 1. januar 2010. Godkendt som tutorlæge 
Anders Vidmar (f. 1975): Praktiserende læge siden 1. maj 2010. Godkendt som tutorlæge 
 
Klinikken er fra 1. juli 2011 ændret fra 2 separate solopraksis til en kompagniskabspraksis med 2 
ydernumre. 
 
Praksis har veluddannet klinikpersonale bestående af 1 sekretær, 2 sygeplejersker og 
rengøringspersonale. 
Mariann Bentzen (sekretær): 31 timer 
Gitte Sørensen (sygeplejerske): 32 timer 
Birte Helbech (sygeplejerske): 30 timer 
 
Praksis drives fra lejede erhvervslokaler på ca. 250 m2 i Randers midtby tæt på byens 
trafikknudepunkt. Praksis er en by-praksis med aktuelt ca. 4050 tilmeldte patienter. 
Aldersfordelingen svarer nogenlunde til regionsgennemsnittet. 
 
Klinikken anvender lægesystemet XMO. 
Der anvendes elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere indenfor såvel primær som 
sekundær sektoren. 
Klinikken har selvstændig hjemmeside med adressen www.oestervold30.dk 
Fra hjemmesiden kan patienterne bestille tider i klinikken, genbestille medicin, have 
mulighed for mailkorrespondance med læger og sygeplejersker, samt holde sig opdateret med 
nyheder/ændringer i klinikken. 
 
Klinikken er opbygget af 4 veludstyrede konsultationslokaler. Herudover forefindes laboratorium, 
sekretariat, venteværelse, depot, arkivrum patienttoilet samt personalerum med tilhørende 
toilet/garderobe. 
Der er konsultationslokale til rådighed for den uddannelsessøgende læge. 
Internetadgang (MPLS bredbånd) er installeret fra alle klinikkens computere (8 
arbejdsstationer i alt). 
 
Klinikken har udarbejdet egne, ajourførte behandlingsvejledninger og instrukser for 
de store kronikersygdomme i Almen Praksis. 
 
Praksis deltager kun minimalt i lægevagtsordningen for Region Midtjylland. 



Uddannelseslægerne har mulighed for at deltage i lægevagten under supervision i mindre omfang 
(med afspadsering). Der tilstræbes deltagelse i det antal vagter, som uddannelsesprogrammerne 
anbefaler. 
 
Praksis har endvidere visse sociale arrangementer, som det forventes at uddannelseslægen deltager 
i. 
 
Præsentationssamtale: 
Før uddannelseslægens start i klinikken inviteres til gensidig præsentationssamtale. Ved denne 
samtale drøfter vi gensidige forventninger til uddannelsesperioden. Der foretages rundvisning i 
klinikken, og uddannelseslægen præsenteres for eget konsultationslokale samt hilser på alle læger 
og klinikpersonalet. 
Endvidere gennemgås klinikkens dagsrytme, arbejdstilrettelæggelse og arbejdstider. 
Uddannelsesprogrammet gennemgås kort (mere detaljeret ved INTRO – samtalen) og klinikkens 
principper for vejledning og supervision drøftes. 
 
Introduktionsperiode: 
Den første uge i praksis er introduktionsperiode, hvor der er mulighed for at følge en eller flere af 
tutorlægerne samt en af sygeplejerskerne ved deres konsultationer. Desuden læres øvrige 
medarbejdere og arbejdsgange at kende, og der er mulighed for at sætte sig ind i vores EDBsystem 
(XMO). Laboratoriefaciliteterne gennemgås. 
Hver dag sættes patienter på uddannelseslægen kalender i et tempo, som passer til aktuelle 
niveau. 
Med tiden kommer uddannelseslægen til at arbejde mere selvstændigt, og efterhånden kan der nås 
flere patienter. 
I introduktionsperioden vil en af tutorlægerne dagligt gennemgå de patienter, som er set af 
uddannelseslægen. Tutorlægerne vil gerne kontaktes i løbet af dagen, hvis der er tvivl om noget – 
og der kan samtidig spørges ind til vore behandlingsprincipper. 
INTRO-samtalen mellem tutorlæge og uddannelseslæge foretages efter ca. 14 dage. (Dagsorden for 
alle 3 obligatoriske samtaler drøftet, udleveres nogle dage inden samtalerne afvikles, så der er 
mulighed for forberedelse. Punkterne på dagsordenen kan frit suppleres.) 
 
Forløb : 
Efter 3 måneder er der afsat tid til en midtvejsevaluering - hvor vi vil gøre op, hvor langt 
uddannelseslægen er nået - og lægge planer for din sidste 3 måneder i praksis. Der sættes fokus på 
uddannelsesprogrammets kompetencer og evt. godkendelse. 
 
I de sidste 2-3 måneder forventer vi, at uddannelseslægen arbejder i (tilnærmelsesvist) samme 
tempo som tutorlægerne. 
 
Der vil dagligt være afsat tid til supervision, som efterhånden kan blive i mere tematiseret form- 
efter aftale mellem tutorlæge og uddannelseslæge. 
Umiddelbart før afslutningen af ansættelsen vil vi foretage en slutevaluering af det 
samlede forløb hos os (slutevalueringssamtale). Herunder vil uddannelseslægens 
evaluering af praksis som uddannelsessted blive drøftet. Denne evaluering er 
elektronisk (evaluer.dk) – et print heraf medbringes ved slutevalueringssamtalen. 
 



Alle læger i praksis vil føle sig ansvarlige for uddannelseslægens ophold i klinikken, men én af 
lægerne vil være den hovedansvarlige tutorlæge. 
 
Supervision: 
- daglig supervision (tutorlægerne skiftes) 
- ad hoc- supervision (tilstedeværende læger er ansvarlige) 
 

VELKOMMEN i vores klinik. 


