
     
    2 Præsentation af ansættelsesstedet 
   
    Niels Holger Larsen, praktiserende læge                                   ydernr 066141 
    Dytmærsken 9 2. sal th.                                                              tlf  86407777 
    8900 Randers                                                                              tlf 86407020 
    e-mailadresse. nihla@mail.tele.dk                                              fax 87969553                  
  
   Lokalisation:    Praksis er overvejende bypraksis. Hovedparten af patienterne er bosiddende i    
    Randers, men der er også en del patienter der er fra de omkringliggende byer. 
    
    Praksis er beliggende i Randers Centrum hvor nærmeste læge er Susanne Lundberg, med hvem 
    praksis har en del samarbejde. 
    I samme bygning findes desuden 8 andre alment praktiserende læger samt 1 speciallæge. 
    Praksis er indrettet således: 
    Venteværelse med åben reception. 2 konsultationslokaler med tilhørende undersøgelsesrum. 
    1 laboratorium, kaffestue samt 2 toiletter. 
    Praksis historie: 
     
    Niels Holger Larsen (NHL) er uddannet fra Århus Universitet sommeren 1979. Har herefter   
    hovedsageligt uddannet sig på Århus Kommunehospital og Grenå sygehus. Startede i praksis 
    d. 1/2 1986 hos læge Hans Villadsen. Var i kompagniskab med denne indtil d. 1/4 1990. 
    NHL har siden siddet i solopraksis. Praksis har ca. 1750 patienter, heraf godt 350 børn. 
    Praksis flyttede til nyindrettede lokaler i september 2000. 
     
    Siden 1994 har praksis fungeret som tutorlæge praksis for medicinstuderende ca 2 måneder hvert    
    år. 
    
    Siden februar 2001 har praksis desuden fungeret som tutorlæge praksis for yngre læger 
 
    EDB: Æskulap 
         
    Klinikken har et veludstyret laboratorium med alle moderne tilgængelige apparaturer, såsom  
    spirometri, fasekontrast mikroskop, INR, CRP, strep A, HCG, HgB, leucocyt. og diff. tælling,   
    blodsukker, hjemmeblodtryksapparater samt døgnblodtryksapparat. 
   
    Personale: 
    Inge Nissen (IN) er ansat som sekretær og været ansat siden april 2004. 
    IN er deltidsansat. Har desuden funktioner i laboratoriet. Bl.a. står hun for hypertensionskon- 
    troller. 
    Susanne Jensen (SJ) varetager rengøringen. Har 10 timers arbejde pr. uge. 
    Jette Fischer Jensen (JFJ) er ansat som sygeplejerske siden 1/6 2007. JFJ er fuldtidsansat og 
    har selvstændige konsultationer med diabetespatienter, vortefrysning, øreskylninger og sårskift 
    m.m. 
   
    Arbejdstid: 
    Hverdage fra 8-16. Konsultation kun efter aftale. Aftenkonsultation 1 gang ugentlig, også kun 
    efter aftale. Indenfor dette tidsrum er der fgl. moduler: 



    Telefontid fra 8-9 
    Konsultation fra 9-12 og fra 13-16 incl. sygebesøg. 
    Dgl. konference kl. ca. 10,30-10,45. 
    Der er altid plads til ad hoc konferense. 
    Frokost fra 12,30 – 13,00. 
    
    Præsentationssamtale: 
    Før den yngre  læge begynder i praksis inviteres vedkommende til en samtale hvor vedkom- 
    mende får mulighed for at udtrykke sine forventninger til opholdet og hvor praksis ligeledes 
    vil udtrykke sine forventninger til den yngre læge. 
    Praksis vil blive fremvist og man vil diskutere den daglige  arbejdsrytme mht supervision m.m.  
     
 
 
 
 
  
  


