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   By praksis med 3500 tilknyttede gr 1patienter, med en 

patientsammensætning som d 1/1 2008, stort set  repræsenterede 
normalfordelingen i den danske befolkning, dog med en lille 
overhyppighed af kvinder i alderen 15-45 år .      

    
   I Skive by findes 16 praktiserende ydernumre, fordelt på 9 praksis. 
   Tilknyttede gamle kommuner udgøres af Skive; Sallingsund, 

Spøttrup og Fjends . 
 
   Praksis drives fra nye lokaler (2009) på ca 400 m2 i Skive midtby. 
   I praksis findes  7 veludstyrede konsultationsrum, . Herudover stor 

skadestue og veludstyret laboratorium. Stor personalekøkken, 
personale toiletter med badeforhold, patienttoilet, stort arkivrum, 
depot og sekretariat. 

   Internetadgang findes fra alle arbejdsstationer (11 i alt). 
   Praksis råder over og anvender fagbibliotek, digitalkamera (tele 

dermatologiske konsultationer med hudlæge), relevante fagbøger i 
elektronisk form med adgang fra alle arbejdsstationer. Adgang til 
medibox og anden relevant litteratursøgning elektronisk. 

    
   Der findes kliniske vejledninger og instrukser, som løbende 

revideres og ajour føres af lægerne. De kliniske vejledninger findes 
tilgængelige på alle arbejdsstationer og i papirform.  

 
   Siden 2002 anvendt fuldt udbygget og opdateret EDB system 

(NOVAX). Al kommunikation foregår elektronisk, og vi kan 
kontaktes af patienterne via vores hjemmeside.  

 
     
 
 
Praksis’ historie   I 2002 blev praksis overtaget af de nuværende ejere. Praksis var da 

beliggende på Posthustorvet 4, 3. sal, hvor tidligere ejer , læge 
Hans Theilgård , havde praktiseret i 12 år. 

   I 2003 flyttede praksis til nuværende lokalitet . 
   Praksis blev på ejerskiftetidspunktet i 2002 konverteret til en 

delepraksis, på gældende vilkår . 



   I 2009 overtog vi et ydernummer beliggende i Balling fra læge 
Mogens Christiansen. En del af nuværende praksis patienter er 
derfor bosiddende i og omkring Vestsalling.  

 
Kompagnon(er)  Læge Charlotte Eithz (1966), Hemmersvej 16, 7800  Skive, 

97514090. charlotte@eithz.dk 
   Læge Hanne Toft Væsel (1966), Bækkegårdsvej 37, 7850  

Stoholm.,97542345. htv@dadlnet.dk  
 
Personale  Lægesekretær Anita Birkelund ansat 30 timer pr uge. 
   Sygeplejerske Mette Abildgård ansat 30 timer pr uge 
   Sygeplejerske Sidse Pedersen ansat 30 timer pr uge 
   Læge Mogens Christiansen ansat 13 timer pr uge 
 
Geografi  Optageområde ihht. Gældende regler: Skive by og radius 15 km 

heromkring. 
 
Dagsrytme  Tlf tid dgl mellem 8-9. Medicin og tidsbestilling mellem 9-12. 

Knsultatiostider dgl mellem 9 og 16, onsdag dog til kl 18. 
Praxismøder dgl mellem 12 og 13, torsdag til 13.30, med deltagelse 
af alle ansatte i praksis. 
hver ½ år gås ”stuegang” på patienter som ikke har mulighed for at 
komme i klinikken. Stuegangen kan være både teoretisk og 
praktisk alt efter behov. 

 
 
Uddannelsessted  praksis har siden 2004 været uddannelsepraksis for 

uddannelselæger. 
   Desuden deltager praksis i den kliniske undervisning af 

medicinstuderende , 10. semester fra Aarhus Universitet.  



 PRAKTISKE FORHOLD I PRAKSIS 
 
 
 
Instrumenter  I hvert af de syv udstyrede konsultationsrum , findes alle de for 

dagligdagen nødvendige instrumenter og parakliniske 
hjælpemidler. Hver enkelt benytter af det enkelte konsultationsrum 
sørger for opfyldning, når den enkelte ting opbruges. Sekretæren 
har det overordnede ansvar for bestilling af varer til praxis. 

 
   I skadestuerummet, findes fælles faciliteter og kirurgiske 

instrumenter mv. efter brug afleveres de tilbage til urent i 
skadestuerummet, og rengøres af sekretæren 

 
 
Blodglucoseapparat brugsanvisning forefindes i mappe i sekretariatet. 
 
Hgb samt CRP-apparat brugsanvisning forefindes i mappe i sekretariatet 
 
INR   brugsanvisning forefindes i sekretariatet 
 
EKG   brugsanvisning forefindes i skuffen under apparatet i skadestuen. 
 
Vitalograf  brugsanvisning forefindes i mappe i sekretariatet. 
 
 
Edb   I sekretariatet forefindes brugervejledning over novax systemet 

med beskrivelse af tidsbestilling, journalføring, medicin, 
udskrivning af recepter, godkendelsesprocedurer, og selvfølgelig 
hvordan man finder rundt i det. 

 
Telefonanlæg  telefonanlægget er nyt fra 2008, og har kort brugervejledning 

beliggende v skranken. Lokalnumre findes på telefonen. Systemet 
har mulighed for 9 indgående linier 

 
Mikroskop  I praxis forefindes fasekontrastmikroskop, som primært benyttes til 

mikroskopi af urin og cervicalsekret.. 
 
Lab. undersøgelser I praksis udføres hgb, SR, CRP graviditetstest, stix med maskinel 

aflæsning, INR,bs 
 
Podninger  Hals podninger med strep-A test, urin dyrkning og resistens 

undersøgelser , udføres i egen praxis. Øvrige podninger for diverse 
bakterier og vira , samt svampe, indsendes . 

 
Blodprøver  Blodprøver tages i praksis af såvel læger som sekretær og 

sygeplersker på hverdage mellem 8.00 og 12.00. centrifugeres i 
praksis af sekretærerne og bringes med piccolo til skive sygehus til 
analyse. 

 



LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE:  
Disse står alle beskrevet i den til praksis tilhørende interne telefonbog 
 
 
UDDANNELSESPLAN  
 
Introduktionssamtale : Inden for de første dage i praksis. 
Justeringssamtale : efter 1 mdr 
Midtvejssamtale: efter 3 mdr 
Slutevaluereringssamtale: efter 6 mdr 
 
Vagter:  Sædvanligvis 1-3 vagter som ”føl” med tutorlægen. Afspadseres i dagtimerne i 

forholdet 1:1  
 
 

 
KONFERENCER 
1. praksiskonference hver dag (+ frokost) fra 12.00 til 13.00.  
2. Personale møde hver torsdag fra 12.00-13.15 
3. Tirsdagskonference med besøg af medicinalindustrien.  
4. Evt. deltagelse i møde i 12-mandsforeningen første mandag i  hver måned (Torsdag). 
5. en månedlig behandler konference med sygeplejersker fra 13-15 
6. ½-helårligt personalemøde. 
7. Konference i lægehuset med distriktpsykiatrien og evt. andre 
 
SUPERVISION 
1. Daglig supervision hos tutorlæge (sædvanligvis mellem 13.00 og 14.00). 
2. Ad hoc supervision 
3. Ugentlig undervisning i relevante emner (sædvanligvis torsdag fra 13-15.  
 
 
VAGTLÆGEKØRSEL 
Praksis deltager i lægevagten på lige fod med kollegerne i området 
Uddannelseslægen deltager i vagtarbejdet i det omfang uddannelsesplanen foreskriver.  
 
 
 
 
 



VELKOMSTBREV TIL UDDANNELSESLÆGEN (rettes til efter uddannelsesniveau) 
 
Kære UL. 
 
Velkommen til vores praksis. 
 
Vi glæder os til at have dig som medarbejder i de kommende seks måneder. 
Vi vil gerne, at du aftaler et besøg hos os et par uger før din tiltrædelse. På den måde kan vi få 
hilst på hinanden, og du kan træffe personalet og se klinikken. Desuden kan du låne vores 
instruktions- og introduktionshæfte, der også indeholder uddannelsesprogrammet. 
 
I løbet af de første dage bliver der afsat tid til en introduktionssamtale, hvor vi finder ud af, 
hvilke forudsætninger, du møder op med, og hvad denne praksis kan tilbyde dig. Vi vil 
sammen udfylde uddannelsesprogrammets checklister, så de kommer til at fungere som din 
kontrakt med vores praksis. Den første tid i praksis er introduktionsperioden, hvor du har 
mulighed for at følge en eller flere af tutorlægerne ved deres konsultationer, du kan lære 
medarbejderne og arbejdsgangen at kende og sætte dig ind i vores edb-system. Du får også 
hver dag nogle enkelte patienter - i det tempo, der passer til dit niveau. 
Med tiden kommer du til at arbejde mere og mere selvstændigt, og du skulle helst også nå 
flere patienter efterhånden. De første måneder vil en af lægerne dagligt gennemgå dine 
patienter med dig. Det foregår som oftest fra 13.00 til 14.00. Vi vil gerne kontaktes, hvis der 
er noget, du er i tvivl om, eller hvis du vil spørge til vores behandlingsprincipper. 
 
Efter en måned er der skemalagt en justeringssamtale, hvor vi kan få rettet eventuelle 
skævheder og få lagt en god plan for dine næste fem måneder hos os. 
 
Efter tre måneder er der afsat tid til midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået 
på checklisterne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge 
konkrete planer for, hvordan du skal komme gennem de ting, du mangler. 
 
I den sidste tid skal du gerne arbejde i næsten samme tempo som tutorlægen. Der vil være 
overordnet, skemalagt supervision en gang om ugen foruden den daglige patient gennemgang. 
Det kan eventuelt være i mere temaagtig form. 
 
Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb, 
specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt. Evalueringen, der 
skal være skiftlig, skal rumme både tutorlægens vurdering af dig og din vurdering af os og 
praksis som uddannelsessted. 
Evalueringen af praksis skal sendes til videreuddannelsesudvalget. Du beholder evalueringen 
af dig selv. 
 
Vi vil begge  søge at dele vejlederfunktionen efter, hvad der har hver enkelts særlige interesse. 
Vi føler os begge alle ansvarlige for dit ophold, men én af lægerne vil være den 
hovedansvarlige. 
 
Det er ikke kun dig, der skal lære af os. Vi venter også at få gavn af den nye viden, du kan 
komme med. 
 
Med Venlig hilsen 
Hanne Væsel og Charlotte Eithz 


