
BESKRIVELSE AF PRAKSIs 

 

 

Lokalisation  Lægerne Eithz og Væsel  

  J. C. Stillings Vej 23 

7800 Skive 

 

   Tlf: 97 52 10 88  

   Akuttlf. 26 75 10 88 

   Ydernr: 070734 

   Hjemmeside: www.eithz-vaesel.dk 

    

   Bypraksis med 3400 tilknyttede gr. 1 patienter, med en 

patientsammensætning som d. 1/1 2015, stort set repræsenterede 

normalfordelingen i den danske befolkning, dog med en lille 

overhyppighed af kvinder i alderen 15-45 år, og af ældre.      

    

   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 347 m2 i Skive midtby. 

   I praksis findes 7 veludstyrede konsultationsrum. Herudover stor 

skadestue og veludstyret laboratorium. Stort personalekøkken, personale 

toiletter med badeforhold, patienttoilet, stort arkivrum, depot og 

sekretariat. 

   Internetadgang findes fra alle arbejdsstationer (10 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 ajourføres 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. 

 

 

 

http://www.eithz-vaesel.dk/


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 daværende 

læge Mogens Christiansen. En del af nuværende praksis patienter er 

derfor bosiddende i og omkring Vestsalling.  

 

Kompagnon(er)  Læge Charlotte Eithz (1966) 

   Læge Hanne Toft Væsel (1966) 

 

Personale  1 lægesekretær 

   2 sygeplejersker 

    

 

Geografi  Optageområde iht. gældende regler: Skive by og radius 15 km 

heromkring. 

 

Dagsrytme  Telefontid dagligt mellem 8-9. Medicin og tidsbestilling mellem 9-12. 

Konsultationstider dagligt mellem 9 og 16, onsdag dog til kl. 18. 

Praksismøder dagligt mellem 12 og 13, torsdag til 13.30, med deltagelse 

af alle ansatte i praksis. 

 

Uddannelsessted  praksis har siden 2004 været uddannelsespraksis for uddannelseslæger. 

   Desuden deltager praksis i den kliniske undervisning af 

medicinstuderende, 12. 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 praksis. 

 

   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 2017, og har kort brugervejledning beliggende 

v skranken. Lokalnumre findes på telefonen.  

 

Mikroskop  I praksis 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,  

 

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

undersøgelser udføres i egen praksis. Øvrige podninger for diverse 

bakterier og vira samt svampe indsendes. 

 

Blodprøver  Blodprøver tages i praksis af såvel læger som sekretær og sygeplejersker 

på hverdage mellem 8.00 og 11.00. afhentes af regionen kl. 12,30 og 

15,30 og køres 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. 

Slutevalueringssamtale: efter 6 mdr. 

 

 

 

Vagter:  fase 1 læge skal varetage 3 vagter med tutorlæge som bagvagt. 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. 

6. ¼ årligt personalemøde efter arb tid. 

7. evt. konference i lægehuset med samarbejdspartnere. 

 

SUPERVISION 

1. Daglig/ugentlig supervision hos tutorlæge (sædvanligvis mellem 12.30 og 13.15). 

2. Ad hoc supervision 

3. hver ½ år gåes ”stuegang” på patienter som ikke har mulighed for at komme i klinikken. 

Stuegangen kan være både teoretisk og praktisk alt efter behov. 

4. fagspecifik og administrativ undervisning 

se endvidere intro  

 

 

VAGTLÆGEKØRSEL 

Praksis deltager i lægevagten på lige fod med kollegerne i området 

Uddannelseslægen deltager i vagtarbejdet i det omfang uddannelsesplanen foreskriver, og som i 

fase 1 udgør min 3 vagter med tutorlæge som bagvagt. Afspadseres i dagtimerne i forholdet 1:1 .  

 

Uddannelseslægen kontakter selv vagtchef Allan Juhlshede og melder sig under selvstændigt 

vagtydernummer men med vagter iht. uddannelsesplanen (fase 3). 

 
Opdateret august 2018 


