
Uddannelsesprogram for yngre læger i 
Lægeklinikken Regionshospitalet Skive. 

 
Kære kommende uddannelseslæge; Velkommen til Lægeklinikken. 

 
Vi ser frem til at have dig ansat her i de næste 6 måneder. Inden du starter er det en 
god idé du aftaler et besøg hos os en måneds tid før du begynder ansættelsen. På 
mødet har vi mulighed for at  hilse på  hinanden, du får set lægeklinikken, og vi vil 
kort gennemgå introduktionsprogrammet. Mødet er også en mulighed for evt. at lave 
småændringer i introduktionsprogrammet. 
 
 

BESKRIVELSE AF PRAKSIS 
Lokalisation: 
Læge Bent Larsen 
Resenvej 25, indg. 23 
7800 Skive 
Tlf: 97592112,     Fax96760735 Ydernr:069892   
E-mail:                bentlarsen@dadlnet.dk  
Internet adresse:  www.97592112.dk  
 
By praksis med 2800 tilknyttede gr 1patienter, med en 
patientsammensætning som d 1/1 2010, stort set repræsenterede normalfordelingen i den danske 
befolkning. 
I Skive by findes 16 praktiserende ydernumre, fordelt på 9 praksis. 
 
Tilknyttede gamle kommuner udgøres af Skive; Sallingsund, 
Spøttrup og Fjends. 
Praksis drives fra nyindrettede lokaler (2008) på ca. 200 m2 i Skive placeret på Skive sygehus. 
I praksis findes 5 veludstyrede konsultationsrum,. Herunder fungeret et af rummene som Skadestue. 
Vi har et pænt personalerum med køkken-faciliteter. 
Personale toilet og patienttoilet. Depot og sekretariat. 
Internetadgang findes fra alle arbejdsstationer. 
Praksis har fagbibliotek, relevante fagbøger i elektronisk form med adgang fra alle arbejdsstationer. 
Adgang til relevant litteratursøgning elektronisk. 
Der findes kliniske vejledninger og instrukser, som løbende revideres og ajour føres. De kliniske 
vejledninger findes tilgængelige på alle arbejdsstationer  
Siden 2002 anvendt fuldt udbygget og opdateret EDB system(Æsculap). 
 Al kommunikation foregår elektronisk, og vi kan kontaktes af patienterne via vores hjemmeside. 
 
 
 
 
 
 



Praksis’ historie  

 Lokalisation, historie, patientgrundlag: 
Praksis er lokaliseret på Skive Sygehus i det tidligere lungeambulatorium.  
Praksis er i nyindrettede lokaler fra sommeren 2008. Opstået ved fusion mellem Durup Lægepraksis 
og Lægehuset Haderup.  Patientgrundlaget er aktuelt ca. 2850 patienter 
 
 
Personale: 
Læge Bent Larsen Praktiserende læge igennem 10 år, Tutor læge i 8 år 
Vikar Læge (erfaren Praktiserende Læge) 
 Lægesekretær Bente Mørk Kristensen ansat 25 timer pr uge. 
Sygeplejerske Merete Larsen ansat 22 timer pr uge 
Sygeplejerske Helle Grinderslev ansat 22 timer pr uge 
Bioanalytiker Vita Nygaard ansat 25 timer pr uge 
 
Geografi: 
 Optageområde ihht. Gældende regler: Skive by og radius 15 km heromkring. Herudover en del 
patienter fra området omkring Haderup hvor der ikke længere er lægedækning lokalt. 
Dagsrytme: 
 Tlf. tid dgl. mellem 8-9. Medicin og tidsbestilling mellem 9-13. 
Konsultationstider dgl mellem 9 og 16. 
Kaffepause 10.45 -11.00 
Akutte tider: umiddelbart før Kaffepausen og sidste ½ time hver dag – dvs 15.30 til 16.00 
Frokostmøde dgl mellem 12.30 og 13.00 hvor der kan diskuteres patienter. 
13.00 til 13.30 daglig supervision. 
 
PRAKTISKE FORHOLD I PRAKSIS 
Instrumenter i hvert af de 5 udstyrede konsultationsrum, findes alle de for 
dagligdagen nødvendige instrumenter og parakliniske 
hjælpemidler. Hjælpepersonalet sørger primært for opfyldning i skabe og skuffer, med mulighed for 
separate ønsker fra hver af os. 
Bioanalytikeren og sygeplejerskerne har fordelt opgaverne med at bestille varer fra instrument 
leverandører og Sygehus Viborgs Centraldepot. 
I skadestuerummet, findes fælles faciliteter og kirurgiske instrumenter mm. som efter brug afleveres 
de tilbage til urent i skadestuerummet, og rengøres af personalet. 
Udstyr: 
Blodglucoseapparater, Hgb, CRP-apparat samt INR apparat. Brugsanvisninger forefindes i en 
mappe i sekretariatet 
EKG og Lungefunktionsudstyr: er online og kan ses fra PC skærmen i alle konsultationsrum. 
 
Telefonanlæg telefonanlægget er nyt fra 2008. 
Telefonsystem: LG-nortel med omstilling fra sekretæren 
EDB: Æsculap windows.  
Og patient –kommunikationssystem via Cure4you med E-mail kommunikation, og Internet baseret 
receptfornyelse og laboratorie svar via email til patienterne. 
Diagnosekodning: bruges Æsculaps ICD-10 kodning konsekvent ved hvert notat.  



Alarm: Hjertestopalarm: andvendes sygehusets Hjertestopsystem 
Apoteker: Bruger hele områdets apoteker. Klinikken får sine varer fra Skive Svane apotek. 
 
Samarbejdspartnere kommunalt: er hjemmeplejen og socialforvaltningerne i Skive, Herning, 
Holstebro og Viborg kommuner. 
 
 
Lab. undersøgelser: 
I praksis udføres hgb, SR, CRP graviditetstest, Urinstix, INR, blodsukker 
Podninger: Hals podninger med strep-A test, øvrige podninger, urin dyrkning og resistens 
undersøgelser: prøver tages og indsendes til Mikrobiologiske afdelinger. 
 
 
Blodprøver: 
Blodprøver tages i praksis af primært Bioanalytiker og sygeplejersker læger som sekretær og 
sygeplejersker på hverdage mellem 8.00 og 14.30. centrifugeres i 
Praksis af personalet og bringes laboratoriet på skive sygehus. 
 
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 12.30 til 13.00. 
2. Personale møde holdes ad hoc.  
3. Evt. møde med medicinalindustrien 1-2 gange i ugen. 
4. Evt. deltagelse i møde i 12-mandsforeningen første mandag i hver måned. 
5. en månedlig behandler konference med sygeplejersker fra 13-15 
6. ½-helårligt personalemøde. 
7. Møder i lægeklinikken med Kommunen – rundbordsamtaler mm e 
 
SUPERVISION 
1. Daglig supervision hos tutorlæge (sædvanligvis mellem 13.00 og 13.30). 
2. Ad hoc supervision 
3. Undervisning i relevante emner (efter aftale) 
 
VAGTLÆGEKØRSEL 
Praksis deltager i lægevagten på lige fod med kollegerne i området 
Uddannelseslægen deltager i vagtarbejdet i det omfang uddannelsesplanen foreskriver. 
 
Sygeplejerskerne deltager i kronikerkontrollen i stigende omfang. De er uddannede ryge-stop 



instruktører, har vægtkontroller, diætsamtaler og livsstilssamtaler udover de alm. mere 
Plejemæssige konsultationer. Varetager kontrollen af KOL-patienter. Planlagt til at skulle varetage 
en større og større del af diabetes - og hypertensions kontrollerne. Senere også planlagte 
astmakontroller. 
De laver planlagte og akutte EKG’er, lungefunktionsundersøgelser. Varetager laborantarbejde af 
alle typer. 
 
Uddannelseslægen (UL): 
Der inviteres til gensidig præsentationssamtale inden ansættelsen starter, med 
Præsentation af kommende kolleger og fremtidigt arbejdssted. 
Her aftales arbejdstider, kendt kursusdeltagelse og evt. ferieønsker og ønske om 
Specielle fridage. 
Introduktionsperioden. Afhænger selvfølgelig af uddannelsesniveau. De første dage 
gennemgås klinikkens EDB, laboratorie-faciliteter. Man kan sidde bi ved de 
Forskellige læger på skift for lige at lære hinanden lidt at kende. Der tilstræbes dog 
enkelte egne patienter, så man kommer i gang med det samme. Det er oftere lettere at 
lære noget med en rigtig problematik/ patient frem for bare noget teoretisk. 
Introduktionssamtale gennemføres i den første uge. Her aftales forventninger og 
Mål med opholdet. 
Man kan evt. sidde med hos sekretærerne om morgenen for på den måde at få 
Etableret nogle patientkontakter. 
Der sættes 2-3 patienter til i timen. Kan ændres løbende så udbyttet bliver størst 
muligt: Jo flere kontakter jo bedre. ( for det meste ). 
Under hele opholdet er der daglig supervision / gennemgang af dagens kontakter. 
Fortrinsvis mellem kl. 13. og 13.30, dvs. lige efter frokost. 
Hver dag og dagen igennem, er der mulighed for ad hoc kontakt til alle i klinikken, så 
der hurtigt kan afhjælpes en problemstilling. Man skal/bør ikke være i tvivl om noget 
i ret lang tid. Dørene er altid åbne. 
I starten vil patientgruppen oftest være de akutte og dem med mindre 
problemstillinger. Den type er gode til at lære hele systemet og arbejdsgangen at 
kende på, det være sig EDB, henvisninger, regninger, laboratorieundersøgelser m.m. 
Siden hen gælder det om at få etableret forløb, så de samme patienter og deres 
Sygdomme følges. 
Efter 4 uger holdes en kort justeringssamtale som skal afstemme og planlægge de 
næste 5 mdr. af opholdet. 
Efter 3 mdr. holdes en midtvejssamtale. Har vi nået det vi skulle? Er der nogen 
problemer? Trivslen? Hvad er målet for de sidste 3 mdr.? 
Herefter tilstræbes det at UL også har 4 patienter/time, dvs. arbejder med 
Tilnærmelsesvis det samme tempo som principallægerne. Supervisionen kører fortsat. 
Kan dog emneopdeles efter ønske på færre dage. 
Umiddelbart før afslutningen at ansættelsen holdes en gensidig 
slutevalueringssamtale af både arbejdsstedet og af UL. Dette foregår elektronisk 
bl.a. via ’evaluer.dk’. 
 
 
 
 



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. 
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 
Bent Larsen 
Lægeklinikken Regionshospitalet Skive 
Resenvej 25 indg. 23 
7800 Skive 


