
2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet 
 
I-stillingen er halvårlig og er ikke koblet formelt til øvrige elementer i specialeuddannelsen i almen 
medicin. Indehaveren af denne stilling betegnes ”Introduktionsamanuensis (IA)”.I praksis omtales 
du dog som uddannelseslægen. 
 
Ansættelsen finder sted i Bøsbrovej Lægepraksis i perioden fra  01.08.12 til 31.01.13. 
 
 
2 a. Præsentation af praksis, læger og personale 
Lokalisation:  
Praksis er beliggende i Vorup på Bøsbrovej 42 en sydlig bydel i Randers. 
Praksis er en kompagniskabspraksis med 3 læger  og 2 ydenumre. 
Praksis er beliggende i en ældre byejendom fordelt på 2 etager med handicapadgang i stueetagen. Der er 
ialt 5 kliniklokaler . 
 
Patienter : 
Der er 3700 gruppe 1  patienter og få gruppe 2.  
 
Historie:  
Praksis er ung , startede i 1988 som o- praksis   af Anne Sofie Friis der blev pensioneret i 2006.. 
Mette Lystrøm 56 år , kom til med ekstra ydernr. i 1993 og Svend Kier  53 år, er indtrådt i  Jan 1999. 
praksis nu er netop igen blevet en delepraksis, da Mette Nørby indtræder snarest..  
Øvrige aktiviteter: 
 Svend Kier er tilknyttet Institut for almen Medicin som underviser, Er praksiskoordinator for Randers – 
Grenå sygehus og en del af www.sundhedsledere.dk Arbejder deltids med disse emner og er derfor 
nogle gange væk fra praksis.  
 
Personale:  
 Der er ansat 2 sekretærer på deltid, Anne og Marianne. De planlægger selv arbejdsfordeling således at 
der er 2 tilstede på daglig basis. 
Sekretærerne er uddannet i blodprøvehåndtering, herunder måler de selvstændigt Foto-Hgb, blodsukker 
og Crp 
Der er ligeledes 2 sygeplejersker på deltid, Mette og Benthe. De varetager selvstændige konsultationer i 
forbindelse med kronikerindsatsen samt alm bl.pr. tagning. Spirometri og EKG m.m. 
Geografi:  
 Praksis er en overvejende bypraksis som samarbejder ved ferie og fravær med alle byens øvrige læger 
hvilket kan betyde en del fremmede patienter i ferieperioder hvor vi ikke har lukket. 
 
Dagsrytme:  
 
Telefontid:   08.00-9.00 hos en af lægerne på skift 
Konsultationer: 8 – 12 incl kaffepause + tid til tlf kontakt med udvalgte patienter 
12-13  Fælles frokost. 
13 – 13.30 besøg og akutte patienter 
13.30 – 15.00 konsultationer  dog  onsdag14.30  - 17.00 
Ons 13.00 – 14.30 fælles konference.. 
 



 
 
 
 
 PRAKTISKE FORHOLD I EGEN PRAKSIS. 
 
Uddannelseslægen har egen konsultationsrum. 
 
Her forefindes: 
 
Blodsukkerapparat, Otoskop,  Blodtryksapparat, Undersøgelseleje,  
Vægt, og alm IT udstyr. .  
IP-telefoni med omstilling til øvrige læge/ sekretærer. 
 
Fælles apparatur: 
 Vitalograf, Doppler til hjertelyd. Tympanometer og Audiometer. 
 Fælles fotoHgb. blodprøveopsamling i Lab. Crp-apparat i Lab. 
Ophtalmoskop, Ekg apparat .  
 
 
Lokale Samarbejdspartnere:                   - findes ved hjælp af: 
 
 1: Telefontavle for samarbejdspartnere i Region Midt  incl. Sygehuse og  speciallæger.  
 
 2:  Initialkartotek  - herunder ex. Falck og Taxa. 
 
 3: Skriftlige Initiallister for apoteker og Plejehjem. 
 
Edb: oplæring i brug af  klinikprogram ( Medwin) finder sted ved læger og sekretærer. Oversigt 
foreligger i skriftelig form. 
 
Mikroskopi: finder p.t. ikke sted i klinikken. 
 
Lab Uns:  Vi udfører selv:. Fotohgb, Crp, Strep A, Graviditetstest urin, U stix og Urotube og diverse 
Podninger efter instruktion. Cytologi. 
Blodprøver . Vejledninger findes i vores Lab. Instruktion i praktisk udførelse gives løbende. 
. 
Uddannelseslægerne tilbydes Hepatitis B vaccination. 
 
Vi overvejer indkøb af videoudstyr til  selvbedømmelse og supervision. 
 
Lægevagtsområdet: I vagten passes et stort område strækkende sig fra Mariager i Nord til Hornslet i 
Syd, fra Langå til Auning. Der er central telefonvisitation i Århus, konsultation på Randers 
Centralsygehus fra 16 – 23 og Besøgslægevagt med skiftende bemanding fra 1600 til 0800 på hverdage 
og døgnet rundt i weekend. 
 
 

 



Læring og Supervision: 
 Undervisningen i klinikken er en blanding af Mesterlæreprincip og afprøvning” af teori i praksis.” 
Supervisionen forgår del ad hoc ved behov, dels i form af formaliseret daglig gennemgang af de 
patienter uddannelseslægen har set. Uddannelses lægen  præsentere problemstillingen mundligt og 
skriftligt  for dagens supervisor og case og løsningsmodeller foreslåes. 
Det foreslås at udvalgte cases anvendes i uddannelses lægens elektroniske Logbog.   
 


