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Praksisbeskrivelse for Lægerne Østerbro, Skive 
 
 

Lægerne  Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor 
 

 
Præsentation af praksis, lægerne og personalet 
 
Lægerne Østerbro    Ydernr. 069841 
Østerbro 5     Tlf.: 97520900 
7800 Skive     Fax: 97528541 
     Email: oesterbro5@mail.dk 
     www.min-laege.dk 
 
PRAKSIS: 
 
Praksis er en 3 mands dele-kompagniskabspraksis, dvs. 4 læger til 3 ydernumre.  
Primært etableret af lægerne Lisbet og Jens Fynboe ved overtagelse af Per Greisen’s 
praksis i 1973. 
 
Udvidet til 3. mandspraksis i 1988, hvor Jan Fjederholt træder ind. Efter pensionering 
af Fynboe’erne i 2006 overdragelse af andele til Dorte Landbo og Rasmus Krogh. 
 
I 2007 tilladelse til delepraksis og pr.01.1.10 optages Suzanne Schnoor som 
kompagnon. 
 
Praksis er en by-land-praksis med hovedvægten på by. Der er lille overvægt af yngre 
og kvinder ift. regionsgennemsnittet. Låst fast på 4890 +/- 90 patienter, efter 
overenskomsten, ifm. etablering af delepraksis. 
 
November 2010 flyttede vi, fra Østergade 3 og vores ca. 240 m2 på 1. sal i en 
bankbygning, til nye lokaler i en stueetage med let adgang fra stor p-plads nær  
Skive Å på adressen: Østerbro 5, Skive 
 
Praksis er nu beliggende i Skive centrum, ved den store P-plads før Søndercentret, 
med adgang fra Viborgvej,  i en gammel fabrikssmedje  kaldet ’GYRO-bygningen’, 
der blev ombygget til kontorlokaler i 1994.  Vi indrettede os i efteråret 2010 på hele 
710 m2 med masser af plads, store, lyse lokaler til både læger, uddannelseslæger og 
sygeplejersker. Stort venteværelse og åbent sekretariat. Fint køkken og kaffestue samt 
div. undervisningslokaler. 
Uddannelseslægerne har deres eget faste rum, også som retur-læger i 
hoveduddannelsen og i fase 2 og 3. 
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Stort laboratorium på 30m2 med alt alm. udstyr til praksis.  Vi laver selv EKG og 
lungefkt. Både elektronisk og på alm. spirometri-app. for nostalgikere. 
 
Praksis har været uddannelsespraksis siden 1984, med længere frivillig pause fra 
1988 frem til 2002 og så siden regelmæssigt. 
 
Praksis har anvendt EDB siden 1995 og vi har et fuldt udbygget windows-baseret 
Æsculap/XMO system til både patient-kontakter, regnskab og kommunikation. 
Kommunikation til samarbejdspartnere foregår stort set elektronisk. Det er hurtigt at 
lære og meget funktionelt opbygget. 
 
Praksis har egen hjemmeside ’www.minlaege.dk’  Fra denne kan patienterne bestille 
tider, genbestille fast medicin og  der er mulighed for at E-maile med både læger og 
sygeplejersker. 
 
Der er et større bibliotek af fagbøger, men ellers tilstræbes det at videns delingen 
foregår via MediBox, der er integreret på alle arbejdsstationer via internettet. 
 
LÆGERNE 
 
Jan Fjederholt (1955).  Læge 1981, praktiserende læge i 1988 i kompagniskab med L. 
og J. Fynboe. Godkendt som tutorlæge. Ansvarlig for uddannelseslæger. 
 
Dorte Landbo (1966).  Læge 1995, ansat 2004 og kompagnon marts 2006.  
Ansvarlig for personale og tidsplaner/arbejdstilrettelæggelse. Godkendt tutorlæge. 
 
Rasmus Krogh (1966). Læge 1997, ansat maj 2006 og kompagnon juli 2007. 
Ansvarlig for EDB og telefonsystemet. Godkendt tutorlæge. 
 
Suzanne Schnoor (1971). Læge 2001, ansat januar 2009 og kompagnon januar 2010. 
 
 
PERSONALET 
 
Dorte Fynboe, sygeplejerske, ansat 1989 på 28 timer/uge. 
 
Inge Gaardsted, lægesekretær, ansat 1994 på fuld tid. Nu seniornedtrappet til 32. 
timer / uge. 
 
Anne Mette Christensen, sygeplejerske, ansat 1998. Deltids 30 timer / uge. 
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Lisbet Albers, sygeplejerske, ansat 1998.  Deltids 28 timer / uge. 
 
Bente Lund Lauridsen, sygeplejerske, ansat 2008. Deltids 28 timer / uge. 
 
Tove Ladefoged, regnskabsuddannet, ansvar for regnskab og bogføring. Ca. 4 timer / 
uge. 
 
Mona Pedersen, lægesekr. udd. SoSu-ass. og lægesekr. Forventes ansat pr. 1.12.11. 
på 32 timer. 
 
Rengøring varetages af rengøringsfirma med daglig rengøring. 
 
 
 
Sygeplejerskerne har rotation med skiftende funktioner: dels alm. sygepleje- 
konsultationer, dels blodprøver, hjælp på gangen ad hoc og dels sekretær-skrive-
arbejde. Betyder større fleksibilitet så der kan ’dækkes ind’ ved ønsker om 
individuelle ferier og lignende. Styres selv af personalet. 
Med udvidelse af sekretærtimerne forventes de flere sygeplejetimer brugt til 
optimering af bl.a. kroniker-kontrollen. 
 
Sygeplejerskerne deltager allerede 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 både elektronisk 
og på alm. mekanisk Vitalograf. Varetager laborantarbejde af alle typer. 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsgangen: 
Alle møder kl. ’lidt i 8’ så man er klar kl. 8.00 til dagens arbejde. 
Alle dage er der telefontid mellem 8.00 og 9.00. I denne periode sidder lægerne ved 
telefonen og laver planlagte opkald og besvarer mails. Sekretærerne og 1 
sygeplejerske tager opkaldene og fordeler til lægerne, giver tider, eller afslutter med 
div. råd.  Vi har stort set ingen ventetid for indkomne samtaler fra patienterne. 
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Telefonsystemet er nyt og ’intelligent’ og der ringes op via PC og Æskulap/XMO-
systemet. Genkender patienterne ved opkald udefra via telefonnummeret. 
 
Fra 9-14 er der almindelig tidsbestilling, receptfornyelser og svarafgivelser via 
sekretariatet. 
 
Læger og sygepl. har konsultationer mellem 9 og 10.30 og igen fra 10.45 til 12.30. 
Kaffepause fra 10.30 til 10.45 og frokost fra 12.30 til 13.00. Telefonsvarer på i 
pauserne, der henviser til akutnummer. 
Igen konsultationer fra 13.00 til 15.00. Sygebesøg aftales med den ønskede læge og 
ellers, hvis akut, med vagthavende, der har indskudt flere perioder med tider, der først 
kan bruges på selve dagen som ’’akut-tider’’ 
Eftermiddags-vagtring med Lægerne Nørreport. Vi passer det akutte fra 14-16 på 
ulige uger og de passer det i lige uger. Ferier og andre lukke-dage aftales med  en 
større ferie-ring  af  læger i byen. 
Der er oftest sat 4 tider af i timen med mulighed for lidt ekstra ved attester og andre 
tidskrævende ting. Ved akutte med småting dog 5-8 patienter/time et par timer hver 
dag hos vagthavende. 
Uddannelseslæger starter med ½ time til hver pt. og kan så stige efter ønske og evne i 
antal kontakter dagligt. 
 
Vi har lange dage onsdage og torsdage, dvs. til kl. 17.00, så alle har én lang 
arbejdsdag om ugen.  På den lange dag har lægerne på skift fortrinsvis kontor-dag om 
formiddagen eller eftermiddagen, dvs. til attester, henvisninger, planlagte sygebesøg  
og andre mere administrative ting. Er desuden til rådighed for sygeplejerskerne ved 
problemer med deres patienter. 
 
Uddannelseslægerne har arbejdstid fortrinsvis fra 8-15 i lige uger og 8-16 i ulige 
uger,  men aftales individuelt.  Lang dag kan indrettes om ønsket med tilsvarende 
frihed på andet tidspunkt.  
 
Lægerne  i praksis deltager i Region Midt’s lægevagt i forskellig grad. Der er 
mulighed for demonstration / deltagelse i både konfrontationsvagter  i Skive og 
visitationsvagter  i Holstebro sammen med tutor afhængig af uddannelsesstadie. Vi 
tilstræber, at der deltages svarende til uddannelseskravene med afspadsering efter 
vagtdeltagelse i forholdet 1:1. Senere i Fase 2 og 3 med selvstændige vagter i 
praksisregi og med praksis som bagvagt. 
 
Vi deltager i fremtiden også i undervisning og supervision af 10.semester-
medicinstuderende fra Århus Universitet.  
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Der er undervisning i praksis  hv.2  onsdag for alle ansatte med emner valgt  udfra 
ønsker og evner. Alle underviser på skift men oplæg på 5-15 min og så er der 
diskussion i 15-25 min. gerne med konsensus og udarbejdelse af dokument i 
Medibox. 
 
I venteværelset er opsat større TV-skærm med information  fra praksis til patienterne 
angående sundhedstilbud, opbygning og organisering af arbejdsgangen, ferier og 
fravær, nye personaler og uddannelseslæger m.m. 
 
Patientankomst registreres elektronisk via ankomstskærm og sygesikringskortet. 
 
 
 
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. 
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Sidenhen 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 3-4 patienter/time, dvs. arbejder med 
tilnærmelsesvis det samme tempo som principallægerne, dog afhængig af 
problemtyngden. 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’. 
 
 
Med venlig hilsen 
Lægerne Østerbro 
Jan Fjederholt 


