
 

 

Praksisbeskrivelse 
VELKOMMEN i klinikken: 
 
                                             LÆGERNE TRANGSTRÆDE 
Trangstræde 15, 1.sal 
8900 Randers 
 
Tlf: 86417155 
fax: 86418705 
 
www.86417155.dk 
 
Praksis har ca 5400 patienter, 3 ydernumre. 
 
Fast Personale: 
 
LÆGER: 
Kristina Bugge  
Birgitte Bonne Rasmussen  
 
SYGEPLEJERSKER: 
Lene Jensen 
Jane Carlsen 
Dorte Eis 
Erika Mikkelsen 
 
SEKRETÆRER: 
Lone Primdal Nørgaard 
Mariann Bentzen 
 
DAGLIGDAGENS FORLØB: 
 
TELEFONTID 
Lægetelefontid dagligt kl 8-8.30 
Sygeplejersketelefontid onsdage kl 8-8.30 
 
AKUTTID: 
Kl 8.30, kan man møde uden forudbestilt tid ved akut opstået sygdom. Det er korte konsultationer 
og vi behandler kun den aktuelle problemstilling. 
 
FORUDBESTILTE TIDER LÆGER: 
Mandag til torsdag kl 9-12 og 13.15-15.15 
Onsdage endvidere 15.30-16.30 
Fredag til kl 13.00 
 
Hver torsdage passer vi vagtring til kl 16. 
I løbet af året har vi vagt ca 6 fredage til kl 16. 
 
AKUTLÆGE: 
Der er dagligt en akutlæge. Det er akutlægen, der kører eventuelle besøg og svarer på akutte 
telefonopkald. Endvidere varetager akutlægen at godkende recepter.   
 
AKUT SYGEPLEJERSKE: 
Der er dagligt en akut sygeplejerske, som ser patienter med akutte problemstillinger. 
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FORUDBESTILTE TIDER VED SYGEPLEJERSKER: 
Mandag til torsdag 8-15.30 
Fredage kl 08.00 til kl 12.00 
Tirsdag er der morgenkonsultation fra kl 07.00 ved sygeplejersker. 
Der køres besøg af sygeplejersker tirsdag og onsdag formiddag 
 
FORUDBESTILTE TIDER VED SEKRETÆR: 
Dagligt kl. 7.45-8.00 samt 11.30-12.15 tages forudbestemte blodprøver ( gemt på webreg), 
SR,CRP-kontrol, B12, Vaccination af voksne, glucosebelastning.  
 
MØDER: 

Mandag kl 13-13.15 er der personalemøde eller undervisning 

Tirsdag og onsdag er der konference for læger kl 13-13.15. Torsdage er der sygeplejekonference 
kl 13.00-13.15. 
 
PAUSER OG FROKOST: 
Vi holder formiddagspause kl 10-10.15. 
Der er frokost kl 12.30 til 13.00. Madpakke medbringes hjemmefra. 
Fredag er der rugbrød, rundstykker og kage og pause holde kl 10-10-30. 
 
GENERELT VED PRØVETAGNING OG AFHENTNING AF DISSE: 
Blodprøver sætter man selv i blodprøveskab i lab 2. Der afhentes dagligt blodprøver 2 gange 
dagligt, senest kl 15.29. Fredag kl 12.29. 
Celleskrab, urinprøver mm lægges på bord i lab 2. til ve for vasken, så bliver det pakket af 
sekretærer. 
 

SUPERVISION AF UDDANNELSESLÆGER 

Der er dagligt efter frokost sat 30 min af til supervision af uddannelseslæger. Derudover ad hoc, 

hvor man blot ringer eller banker på dør. 

 
HVOR FINDER JEG DIVERSE…. 
 
HJERTESTARTER i venteværelse- på søjle ud for patient toilet.  
AKUTKASSE samt BEHANDLINGSMAPPE findes nederst i køleskab i laboratorie 1. 
ILT OG RUBENSBALLON samt NEBULISATOR findes nederst på rullebord  i laboratorie 1. 
I laboratorie 1 findes iøvrigt ALT FRASET udstyr, der hører under blodprøvetagning og diverse 
urinundersøgelser, som findes i laboratorie 2. 
Undtagelse fra dette er, at man i skabet lige til højre fra indgang finder katetre og skiftesæt til 
kateterskift samt  emballage til dyrkning af ekspektorat. 
EKG-apparat og spirometri findes i begge laboratorier og er på rullebord, så de kan flyttes til 
konsultationer ved behov. 
 
PARKERING: 
Vi råder over 7 parkeringspladser. Disse er forbeholdt læger, som kører sygebesøg. 
 

Lægevagten: 

Lægerne deltager i Lægevagten. 

 

I øvrigt: 

 
Har du yderligere spørgsmål så spørg endelig løs  
 
Vi håber du bliver glad for at være her. 


