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Praksis er en 2-mands kompagniskabspraksis på 2 ydernumre med følgende læger: 
Bo Christensen  
Praktiserende læge (siden 1992)  
Professor ved afdeling for almen medicin, Århus Universitet 
Godkendt som tutorlæge. 
Jette Grølsted, Praktiserende læge (siden 1988)  
Godkendt som tutorlæge. 
. 
Praksis har ansat 2 deltids, veluddannede praksissygeplerske, der laver undersøgelse og behandling 
ved DM, hypertension, vægtproblemer, rygning, kolesterolforhøjelse, astma, graviditet, hals- og 
urinvejsinfektioner, o.l. Tager blodprøvetagning, vaccinerer børn, behandler vorter m.m. Anesofie 
Rensch har også samtaleforløb med kognitiv tilgang  
 Anne Just 
 Anesofie Rensch 
 
Praksis har ansat 2 deltids, veluddannede praksissekretærer, der også varetager laboratoriemæssige 
opgaver m.v.: 
  
 Susanne Reggelsen 
 Gurli Bitton (ansat i fleksjob) 
 
Lægerne i låsby har gennem 10 år haft uddannelseslæger, har længerevarende erfaring med 
undervisning af medicinske studenter, og har gennem tidligere beskæftigelser og sidebeskæftigelser 
god erfaring og stor interesse for den almen medicinske videreuddannelse 
 
Praksis drives fra egne lokaler t velindrettet lægehus på ca. 250 kvadratmeter. Praksis råder over 3 
lægekonsultationsrum, 2 sygeplejerum, 1 skadestuen, veludstyret laboratorium, bibliotek og 
opdateret undersøgelsesudstyr.  
Der er selvstændigt og ligeværdigt konsultationslokale til rådighed for den uddannelsessøgende 
læge. 
 
Praksis er udstyret med fuldt udbygget EDB-system - Medwin. Der anvendes elektronisk 
kommunikation til samarbejdspartnere inden for såvel primær- som sekundær sektor.  
Der er naturligvis også fra den uddannelsessøgende læges konsultationslokale direkte adgang til 
Internettet og uddannelseslægens lokale er udstyret med almen medicinsk relevant litteratur, lokale 
og landsdækkende vejledninger. 
 
Lægerne i praksis deltager i små-gruppe baseret efteruddannelse (DGE). Det forventes at 



uddannelseslægen også deltager i disse aktiviteter. 
Praksis har flere faglige og sociale traditioner, hvor uddannelseslægen er meget velkommen til at 
deltage – årlig personaleudflugt for læger, sekretærer og sygeplejersker, julefrokost fælles med 
byens øvrige læger og praksispersonale, for lægerne fælles deltagelse i DSAMs årsmøde og 
sædvanligvis lægedag Midt. 
Praksis er beliggende i Låsby som er i lille by i Skanderborg Kommune med et stort optageområde. 
Vi har ca. 3000 patienter tilmeldt praksis - aldersfordelingen er nogenlunde svarende til 
gennemsnittet i Region Midt. 
Praksis deltager i lægevagtsordningen for Region Midt (Jette Grølsted) 
Uddannelseslægen deltager i vagtarbejdet som anbefalet. 
 
Præsentationssamtale 
 
Før uddannelseslægen begynder i praksis inviteres vedkommende til en gensidig  
præsentationssamtale. 
Her vil man diskutere hendes/hans forventninger til den kommende uddannelsesperiode og 
tutors forventninger til praksisreservelægen. Praksis gennemgås og uddannelseslægen vil herunder 
få forevist sit konsultationsrum. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse gennemgås. 
 
2 b. Arbejdstilrettelæggelse 
Daglig arbejdstid fra 08.00 til 16.00. Samlet arbejdstid i henhold til overenskomsten med FAYL. 
2 c. Beskrivelse af praktiske forhold i praksis (findes i praksis) 
• Instrumenter 
• EKG 
• Vitalograf 
• Mikroskop 
• Laboratorie undersøgelser 
• Podninger 
• Blodprøver 
• Telefonsystem 
• EDB-system 
• Diagnoseregistrering 
• Alarm 
• Apoteker 
• Samarbejdspartnere 
 
2 d. Introduktionsperiode, introduktionssamtale og supervision. 
Inden for de første 2 uger i praksis må uddannelseslægens kompetenceniveau erkendes og 
uddannelsen planlægges herudfra. Uddannelseslægen får lejlighed til at se tutorlægerne arbejde i 
konsultationen og ved sygebesøg, og instrueres i det praktiske arbejde. Uddannelseslægen har 
således mulighed for at ”sidde med” en halv til en dag hos alle 4 læger samt sygeplejersker i praksis 
samt løbende ved udvalgte patienter/procedurer/funktioner. 
De almindelige procedurer i praksis forventes demonstreret og gennemgået. Indføring i praksis’s 
edb system, telefonsystem m.v vil også finde sted. 
Patientkontakter gennemgås dagligt af den ansvarlige tutorlæge – senere gennemgang af udvalgte 
kontakter efter behov. Endvidere er der mulighed for også at gennemgå udvalgte af tutorlægens 



patientkontakter. 
Undervisningen varetages af alle klinikkens læger efter aftalt skema, men også det øvrige personale 
forventes at deltage i undervisning, hvor dette skønnes mere relevant. 
Praksistutor gennemgår i løbet af de første to uger uddannelsesprogrammets kompetencer, drøfter 
ønsker og behov i den anledning: den individuelle uddannelsesplan udfærdiges ved 
introduktionssamtalen, der også finder sted inden for de første to uger. 
 
2 e. Konferencer og Kurser 
 
Uddannelseslægen deltager i aftalte konferencer i lægehuset: 
_ Uddannelseskonference (supervision) - AMA konfererer dagens patienter hver dag med 
aftalte praksistutor kl. 12.00-12.30 efter de akutte patienter. Det forventes at 
AMA fremlægger eventuelle problemer ved uddannelseskonferencen. Det forventes, at 
uddannelseslægen aktivt bidrager til alle konferencer, så der opnås øvelse i at uddrage det 
væsentlige af lange, komplicerede sygehistorier og øvelse i selvstændig mundtlig fremstilling. 
_ Ad hoc supervision (altså hjælp til at håndtere patientkontakter her og nu) er der altid 
mulighed for ved brug af husets hjemmeværende læger når der er behov herfor. 
_ Praksiskonference mandage 12.00-13.00 når der er behov herfor. 4 mandag per ½ år  
personalemøde med efterfølgende undervisning 13.00 – 16.00. 
Konferencerne kan have både fagligt, organisatorisk og undervisningsmæssigt indhold – 
enkelte konferencer kan forventes kun at være for husets faste læger, nogle med personale – til 
enkelte konferencer kan inviteres eksterne undervisere eller samarbejdspartnere mhp forbedret 
samarbejde. 
_ Fælles kulinarisk konference - Det er vigtigt, at uddannelseslægen også deltager i det sociale 
liv i praksis – herunder prioriteres at vi alle deltager i frokosten 12.30-13.00. 
Møder og kurser udenfor huset: 
_ Deltagelse i møder i efteruddannelsesgruppe x 4 årligt – datoer følger 
_ Besøg hos samarbejdspartnere – efter ønske fra uddannelseslægen. 
_ Planlagte kurser for uddannelseslæger i regionen. 
_ Øvrige kurser efter aftale.�


