
Praksisbeskrivelse 
1. Præsentation af ansættelsesstedet. 
 

Praktiserende læge 
Susanne Lundberg    Ydernummer: 068004 
Dytmærsken 9, 2 sal th.   Telefon: 86 40 12 20 
8900 Randers C    Fax 86 40 12 29 
Email: slundberg@dadlnet.dk 
 
Lokalisation: 
Praksis er placeret i “Randers Midtpunkt”. Der er i alt 8 praktiserende læger i 
bygningskomplekset samt 1 speciallæge i pædiatri. På samme etage er der yderligere 2 praksis, 
Lødrup, Kjeldgaard og Mikkelsen samt nærmeste nabo Niels Holger Larsen med hvem praksis 
har en del samarbejde. 
Praksis har indrettet med åben reception/venteværelse, 3 konsultationslokaler, 1 laboratorium 
samt køkken/møderum. 
Susanne Lundberg er uddannet fra Odense Universitet i sommeren 1990. Startede i praksis i 
kompagniskab i 1999 og nedsatte sig som sololæge i 2007 i nye lokaler. 
Praksis har ca. 1875 patienter 
Praksis er startet som uddannelsespraksis i 2011-07-31 
EDB: XMO version 8 
 
Personale: 
Praksissekretær: 
Praksis har 1 sekretær, Alis Bonde Hansen, som har mange års erfaring og som har været ansat 
på klinikken siden 1996.  
Ud over egentlig kontorarbejde/telefonvisitation forestår sekretæren også laboratoriearbejde. 
Sygeplejerske: 
Laila Skovgaard Dam har været ansat på klinikken siden april 2008 25 timer ugentligt. Arbejder 
selvstændig med konsultation så som kroniske patienter, hypertensionskontrol, livsstilssamtaler, 
børneundersøgelser, rejsevaccination, vortefrys, sårskiftning mm. 
 
Organisation af arbejder: 
Klinikken har principielt åbent fra kl. 8-16 mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag fra 8-17 og 
fredag fra 8-12. 

Kl. 8-9 telefontid 
Kl. 9-11 konsultation 
Kl. 11-12 akutte patienter, evt. sygebesøg 
Kl. 12-13 opsamling + frokost 
Kl. 13-15 konsultation Der er altid plads til ad hoc konference 
 

Præsentationssamtale 
Før den yngre læge begynder i praksis, inviteres vedkommende til en samtale hvor 
vedkommende får mulighed for at udtrykke sine forventninger til opholdet, hvor praksis 
ligeledes vil udtrykke sine forventninger til den yngre læge. 
Praksis vil blive fremvist og man vil diskutere den daglige arbejdsrytme. 
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Beskrivelse af praktiske forhold i praksis 
Instrumenter: 
I lægekonsultationsrummet forefindes et rullebord der kan indrettes efter lægens ønske med de 
hyppigst anvendte remedier. 
EKG: findes i laboratoriet 
Vitalograf: findes i laboratoriet 
Mikroskop: står hos læge Susanne Lundberg 
Døgnblodtryk: vi har et døgnblodtryksapparat, tidssætningen styres af sekr. Alis Hansen 
Laboratorieundersøgelser: 
I laboratoriet laver sekretæren følgende analyser: BS, Hgb, CRP samt SR og almindelige 
blodprøver. 
Endvidere urinundersøgelser i form af urinstix, grav. test, mikroskopi, dyrkning og resistens. 
Podning: prøvesæt til chlamydia ligger i hvert konsultationsrum. Podesæt m.h.p. bakterielle 
podninger forefindes i køleskabet med børnevaccinationer. 
Chamydiaus. af mænd foretages overvejende ved urinprøve. Kvinder der ikke får foretaget GU 
kan selvpode sig på patienttoilettet. Der findes et urinskab fra toilettet og ind i laboratoriet, hvor 
urinprøver og podninger kan afleveres. 
Blodprøver afhentes dagligt til Centrallaboratoriet i Randers. Bestilles via Webreq. 
Apoteker: 3 hovedapoteker i Randers, Jernbane Apoteket, Løve Apoteket og Sønderbros Apotek 
(vagtapotek). Desuden apoteksfilialer og diverse håndkøbsudsalg. 
Kommunikationen med apotekerne foregår fortrinsvis ved elektronisk overførelse samt 
bestilling af flere gangs recepter. 
Hyppigste samarbejdspartnere: 
Vi er naturligvis i hyppig kontakt med forskellige afdelinger på Rander Regionshospital. Højt 
specialiserede afdelinger findes i Århus. 
Speciallæger i Randers 
Gynækolog  Frank H. Pedersen 
2 dermatologer Axel Blegvad og Marianne Kollander 
4 øjenlæger Peter Thornvald, Thomas Ege, Ane Stresino og Marianne Berthelsen. Øjenlægerne 
er som regel svært tilgængelig for patienter. I akutte situationer er vi oftest nødt til at se 
patienten først og derefter kontakte øjenlægen, eller også anbefaler vi patienten at møde op hos 
en øjenlæge. 
2 ØNH-klinikken, henholdsvis i Niels Brochs gade og på Tronholmen 
2 praktiserende speciallæger i psykiatri Asker Stig Nielsen og Jan Faber Starklint 
 
Hjemmeplejen: 
Kontaktes fortrinsvis via korrespondancemodulet i EDB. 
 
Introduktionsperioden (1-2 uger) 
Foreslag til introduktion: 
 
1.dag 
09.00-09.30                  Kaffe samt præsentation af personale. 
09.30–11.00 Se dig omkring på klinikken 
11.00-12.00  Akutte patienter - Uddannelseslægen ser med 
12.00-12.30  Medicinbestilling/ EDB/recepter/honorartabel/telefon 
12.30-13.00 Frokost 



13.00-15.00 Se med hos tutorlæge 
 
 
2.dag 
08.00-09.00  Lytte med ved telefonkonsultationer 
09.00-10.00 Introduktion til lab.: 

Webreq., Blodprøver, BS, HGB, CRP/SR 
INR, Urinstix, Urin dyrkning og resistens (obs. gravide, se vejl.) 
HCG, EKG, Spirometri, Mikroskopi, Døgnblodtryk, Halspodning 

10.00-12.30 Med tutorlæge 
12.30-13.00 Frokost 

 
13.00-15.00  Indrette eget lokale 

Øve EDB 
 

3.dag 
08.00-09.00  Lytte telefonkons. 
09.00-12.30 Kons. Med Tutorlæge 

Evt. et par nemme pt. selv 
12.30-13.00 Frokost 
13.00-15.00  Kons. med sygeplejerske 

 
4.dag 
08.00-9.00   Lab. (se tidligere) 
9.00-9.15  Klinikken medicin politik 

- anxiolytica 
- morfica 
- antibiotica 
- billigst og bedst 
(blok ¼ time) 

9.15-12.30  med tutorlæge evt. pt. selv 
12.30-13.00 Frokost 
13.00-15.00  Øve EDB 

Klinikken vejledninger 
Lægetasken (+  medibox) 

 
5.dag 
08.00-12,30 Tutorlæge akutte pt. 

Evt. pt. selv 
 

12.30-13,30  Klinikkens vejledninger (Medibox) 
 
Det tilstræbes at uddannelseslæge hurtigst muligt får gang i egne konsultationer hvor vi finder 
nogle nemme patienter i starten og booker ½ times tider. 
 
Supervision: 
De enkelte patienter superviseres dgl.  (30 min.) 
1-2 gange pr. måned tilstræbes at gennem gå de store emner særskilt. 



Hypertension, KOL, diabetes, AKS, børneundersøgelser og vaccination, 
graviditetsundersøgelser og antikonception. 
Endokrinologi (stofskiftelidelser), dyslipidæmi, attester kommunale, attester forsikringer, 
øvrige attester, f.eks. sygemelding, kørekort. 
Demens, psykiatri, specielt scoringssystemer og tvangspapirer. 
Allergi, apopleksi, rejsemedicin. 
DSAM´s vejledninger, Medibox, forløbsbeskrivelser. 
Klinikken er tilknyttet en eftermiddagsvagtring hvor lægerne i byen på skift passer telefonen for 
hinanden efter kl. 14.00,. Vi passer vagtringen tirsdage i ulige uger. 
Fredag går på skift efter et aftalt skema. 
Undertegnede kører pt. få lægevagter. 
Sygebesøg har vi ikke ret mange af. De køres fortrinsvis i middagsstund eller efter planlagt 
arbejde. 
 
Kursus og anden mødepligt i forbindelse med uddannelsesstilling tilstræbes booket i god tid 
allerhelst fra ansættelses begyndelse. 
I tilfælde af sygdom/barns 1. sygedag underrettes praksis snarest efter kl. 8,00 på vanlige 
telefonnumre/hemmelig nummer. 
Justeringssamtale ligges midt i forløbet og evalueringssamtalen til slut. 


