
 
 
 

Struer Lægecenter 
 
 
 

Lægepraksis er beliggende tæt ved centrum af Struer på Bredgade 67, 1. th. 7600 Struer 
Struer er en havneby , beliggende ved limfjorden  med store natur-skønne områder 
 
Læger: 

 Rikke Lebech (f. 72). Været i praksis siden 2011. 
 Jesper Krogsøe (f. 73). Praktiserende læge siden 2008 
 Tommy Stoltz Olsen (f. 54). Været i praksis siden 1991 
 Ellen Ramskov (f. 54). fra 1995 i denne praksis. 

 
Personale: 

 Marianne Flyvholm (f. 67). Sygeplejerske i praksis siden 01.09.15 
 Lone Holden (f. 61). Sygeplejerske i praksis siden december 2001 
 Marianne Petersson (f. 70). Sekretær i praksis siden 01.12.08 
 Heidi Gjennerskov Vrist (f. 76). Sekretær i praksis siden 01.11.13 
 Krestine Hebsgaard (f. 75). Sekretær/klinikass. i praksis siden 01.08.15 
 Inge Lerche sekretær/klimikass er afløser i klinikken 

 
 
Praksis er en 4-mands kompagniskabspraksis.  
Vi er beliggende i en mellemstor købstad   ved limfjorden i unikke geografiske omgivelser .  
Klinikken har 4 ydernumre(praktiserende læger). 
Klinikken er aktive i den fremadrettede udvikling i almen praksis. 
Lægerne deltager i lagevagten 
Klinikken har altid prioriteret udvikling og uddannelse’ 
Således er Jesper Krogsø aktiv som formand for bylægeforeningen og deltager i det kommunale 
samarbejde 
Tommy Stoltz er koordinator for udvikling af almen praksis i Region Midt, samt konsulent med 
ansvar for godkendelse af efteruddannelsesaktiviteter 
 
Patientgrundlaget er meget bredt. Vi har ca. 4400 voksne og ca. 1400 børn. Patienterne er ligeligt 
fordelt aldersmæssigt.  
Det er en blandet by/land praksis 
 
Struer by har i alt 12 læger, fordelt på 2 solopraksis og 1 samarbejdspraksis og 2 
kompagniskabspraksis.  
klinikkerne er beliggende i Struers by, på nær 1 lægepraksis i Hvidbjerg på Thyholm. 
 
Til oplandet hører Humlum, Resen, Fousing, Asp, Linde, Vejrum, Ølby, Hjerm og Gudum. Enkelte 
patienter fra Thyholm + Vinderup. 
 



Endvidere kommer der patienter fra Venø. Disse patienter er øboer og kan frit vælge læge. 
 
Klinikken har stor focus på at være en pro-aktiv klinik.. 
Vi ønsker at være et aktiv i de kommende  generationer af lægers valg af speciale. 
Derfor vil vi gerne via ansættelser af unge læger og Stud.med  være med til at  vise det  
Fantastiske i at være en del af almen praksis i Danmark. 
 
Eksempler på sygeplejerskekonsultationer:  
Kronikerkontroller  
Blodprøvetagning, vaccinationer, øreskyl, sårbehandling, vorter, ekg, INR, crp, blodtrykskontrol, 
hjemmeblodtryk, diabeteskontrol, rygestops samtaler, vægtkontroller og kostvejledninger.  
Halspodninger, podning fra sår. Hjælper til ved små operationer, skader, spiraloplægning osv.. 
 
Sekretærer: 
Skriver henvisninger, attester, overfører elektroniske epikriser, fører regnskab , dosispakket 
medicin  og vaccinationer  
 
Uddannelseslæger: 
Uddannelseslægen har tilknyttet en tutorlæge, som afholder de fastsatte introduktions-,justerings-
og evalueringessamtaler. 
Tutorlægen gennemgår de fleste af de patientkontakter som uddannelseslægen har haft. 
Der er dagligt afsat 30 min til supervision. Herudover er alle klinikkens læger til rådighed for 
løbende supervion/vejledning. 
Der focuseres desuden på uddannelseslægens ønsker, således at der ved ønskede problemstillinger/ 
sygdomme vil blive taget kontakt til uddannelseslægen. 
Der er fastlagt undervisning, der varetages af læger på skift. 
Sygebesøg vil ligeledes indgå i uddannelseslægens program efter passende indkøring og ønske . 
Deltagelse i vagter aftales i forløbet afhængigt af hvilket uddannelsestrin uddannelseslægen er på. 
 
 
Dagligdagen: 
 
Kl. 8.00-10.00  

Her er der konsultationer (15 min.’s tider).  
                     Fra 9 – 9.15 er der en akut læge tid, hvilket betyder at den enkelte læge selv råder over 

tiden.  
Sygeplejersken har planlagte og akutte patienter.  
Sekretærerne tager telefoner, tager mod patienter ved skranken, fornyer recepter, giver 
tider, giver svar på prøver osv.. 

 Kl. 10.00-10.20 
 Her er der reserveret tider til ”tunge” samtaler.  
Kl. 10.30-11.00  

Kaffepause. Om tirsdagen er der konference for alle mellem 10.40 og 11.00.  
1 tirsdag i måneden er der undervisning på dette tidspunkt. Det går på skift hvem der 
underviser. 

Kl. 11.00-12.40 
                     Besøgslægen kører besøg. De øvrige læger har planlagte patienter frem til kl. 11.30  
 og herefter akutte patienter frem til kl. 12.40. En akut tid er på 10 min.. 



                     Kørelægen kører nogle gange et forebyggende hjemmebesøg. 
 Sygeplejersken har akutte og planlagte patienter i samme periode. 

Sekretærerne lukker telefonen kl. 13.30. Herefter er der telefonsvarer på frem til kl. 
15.00. Den henviser til et akut nummer, som patienter kan bruge, hvis der er 
problemer, som ikke kan vente til dagen efter. 

  
Kl. 13.00-13.30 
                     Frokostpause + konference (13.15-13.30). 
Kl. 13.30 – 14.00  
                     Konference mellem uddannelseslægen og dagens tutorlæge. 
Kl. 13.30-15.00  
                     Konsultationer med planlagte patienter med 15 minutters interval.  

Sygeplejerskerne stopper konsultationer kl. 14.45. Frem til kl. 15.00, hvor deres 
arbejdstid ophører, har de oprydning m.m..   

Kl. 15.00 -   
                      Eventuelle akutte patienter tages, inden klinikken lukker. 
 Senere konsultationer efter aftale.  
Kl. 15.00 16,00 
 Telefonen henviser til bylægevagten, som går på skift blandt alle byens læger.  
 
Ovenstående plan gælder, når alle læger er på arbejde. Ved fridage og ferier er der en lidt anden 
fordeling af de akutte tider.  
 
Sygeplejerskerne og klinikass.: 
Står for alt i laboratoriet og sender blodprøver. Sender ligeledes øvrige prøver ind. Stixer urin og 
sætter den op til dyrkning. Aflæser urindyrkninger. Bestiller varer hjem osv.. 
 
Angående forplejning: Der er brød, kaffe og te til formiddagspausen. Samt frugtordning. 
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