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Præsentation af praksis, læge og klinikpersonale 
 
 

Praksis er en 1-mands praksis. 

Hanne Østergaard  (1960): Praktiserende læge siden 2002. 

Godkendt som tutorlæge. Opdateret tutorkursus dec. 2013. 

Faglige interesseområder: Kvindesygdomme, børnesygdomme, diabetes, hjerte-kar sygdomme, 

reumatologi. 

Aktiv i supervisionsgruppe. 

 
Hanne Østergaards praksis har et veluddannet klinikpersonale bestående af: 

1 sekretærer , 1 sygeplejersker, 1 Sso assistent, rengøringspersonale. 

 
Lone Sørensen  (sygeplejerske 34 timer): Varetager blodtryks kontroller, forundersøgelser til 

årskontroller, kol/astma- kontroller, inr-kontroller, deltager i børneundersøgelser, blodprøvetagning, 

spiromertri/ekg, grav 1. undersøgelser. Akupunktur 

Gudrun Erlandsen ( sso assistent 24 timer) Varetager forundersøgelser til årskontroller, kol/astma- 

kontroller, inr-kontroller, , blodprøvetagning, ekg/distalt bt., grav 1. undersøgelser. Sekretærarbejde. 

Gitte Balle ( sekretær/sygeplejerske 20 timer).Sekretær arbejde, regnskab. 

 
Praksis beskrivelse: 

Praksis drives fra lejede erhvervslokaler på ca. 300 m2 i Viborg midtby, Vesterbrogade 8 i Viborg. 
Praksis er en bypraksis med aktuelt ca. 1910 patienter tilmeldt. 

Alders/køns fordelingen: bredt repræsenteret, men med mange unge kvinder og små børns 

familier. Omkring 500 børn. 

 
I bygningskomplekset arbejder desuden en anden privat praktiserende læge, samt en privat 

praktiserende øjenlæge. 

 
Praksis anvender EDB-system XMO-8. 

Der anvendes elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere indenfor såvel primær som 

sekundær sektoren. 

Klinikken har selvstændig hjemmeside med adressen www.lægehanneøstergaard.dk 
Fra hjemmesiden kan patienterne bestille tider i klinikken, genbestille medicin, og har mulighed for 

mailkorrespondance med læger og sygeplejersker, samt at holde sig opdaterede med 
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nyheder/ændringer i klinikken. 

Der er nyoprettet ip-telefoni. 

 
Klinikken består af 4 store , lyse og veludstyrede og vel indrettede konsultationslokaler med 

internetadgang, (MPLS bredbånd) som er installeret på alle klinikkens PC ère og ip-telefoni 

(fibernet). Det ene af lokalerne er reserveret til uddannelseslægen. 
 

 
 

Herudover et veludstyret laboratorium, med, mikroskop, inr apparat, crp-apparat, diff- 

tællingsapparat, hgb.-og bs. apparater, inr apparat. 

Nyt Spirometri og EKG , som er integreret i XMO. 

I klinikken er der et sekretariat, stort lyst venteværelse, depot, patienttoilet, samt personalestue + 

toilet/garderobe. 

Praksis råder over fagbibliotek, videoudstyr, INFO- center i venteværelset samt digitalkamera. 

Klinikken har udarbejdet egne, ajourførte behandlingsvejledninger og instrukser for de hyppigst 

forekommende sygdomme i almen praksis, ligger på klinikkens Praksisnet. 

 
Praksis deltager i lægevagtsordningen for Region Midtjylland. 

Uddannelseslægerne har mulighed for at deltage i lægevagten under supervision i et mindre 

omfang. (med afspadsering). Der tilstræbes deltagelse i det antal vagter, som uddannelses 

programmerne anbefaler. 

 
Praksis har endvidere visse sociale traditioner, som det forventes at uddannelseslægen deltager i. 

Således en sommerudflugt for klinikkens personale, en julefrokost og andre fester… 
 

 

Præsentationssamtale: 
Før uddannelseslægens start i klinikken inviteres til gensidig præsentationssamtale. 

Ved denne samtale drøfter vi gensidige forventninger til uddannelsesperioden. 

Rundvisning i klinikken og uddannelseslægen præsenteres for eget konsultationslokale, samt hilser 

på alle ansatte i klinikken. 

Endvidere gennemgang af klinikkens dagsrytme, arbejdstilrettelæggelse og arbejdstider. 

Uddannelsesprogrammet gennemgås kort (mere detaljeret ved INTRO – samtalen) og klinikkens 

principper for vejledning og supervision drøftes. 
 

 

Introduktionsperiode: 
Den første uge i praksis er introduktionsperioden, hvor du har mulighed for at følge mig under 
konsultationerne. Du kan lære medarbejderne og arbejdsgangen at kende og sætte dig ind i EDB 

systemet-  XMO. 

Du får også mulighed for at følge med personalet i deres arbejde, herunder laboratoriefaciliteter. 

Hver dag får du patienter i det tempo, der passer til dit niveau. 

Med tiden kommer du til at arbejde mere selvstændigt og du skulle helst nå flere patienter 

efterhånden. 

I  introduktions perioden vil jeg gennemgå dine patienter med dig. 

Jeg vil gerne kontaktes i løbet af dagen, hvis du er i tvivl om noget - eller spørge til vore 

behandlingsprincipper. 

INTRO- samtalen mellem tutorlæge og uddannelseslæge efter ca. 14 dage . 

Dagsordenpunkter for alle 3 obligatoriske samtaler. Punkterne på dagsordenen kan 

frit suppleres.) 



 

 

Forløb : 
Efter 3 måneder er der afsat tid til en midtvejsevaluering - hvor vi sammen vil gøre op, hvor langt 
du er nået - og lægge planer for dine sidste 3 måneder i praksis. Der sættes fokus på 

Uddannelses programmets kompetencer og evt. godkendelse. 

I de sidste 2-3 måneder forventer jeg, at du arbejder i (tilnærmelsesvist) samme tempo som 

mig. 

Der vil være afsat ½ - times supervision mandag til fredag (lige efter frokost). Efterhånden evt. i 

mere tematiseret form- efter aftale mellem tutorlæge og uddannelseslæge. 

Umiddelbart før afslutningen af ansættelsen vil vi sammen foretage en slutevaluering af det samlede 

forløb hos os. (slutevalueringssamtale) hvor du skal have underskrevet ” Attestation af 

tidsmæssig gennemført uddannelse”. 

Herunder vil uddannelseslægens evaluering af praksis som uddannelsessted blive drøftet. 

Denne evaluering er elektronisk (evaluer.dk) – et print heraf medbringes ved 

slutevalueringssamtalen. 

Alt personale vil føle sig ansvarlig for dit ophold her. 
 

 

Konferencer: 
- praksiskonference hver dag fra kl. 09 - 09.30 ( incl. kaffe ) 
- praksis konference( + frokost) hver dag fra kl. 13.00- 13.30 

- en dag pr. måned besøg fra medicinalindustrien. 

- personalemøde hver anden onsdag fra kl. 8.00-9.00 med drøftelse af lokale-og 

samarbejdsmæssige + faglige forhold. 

-møder i Viborg bylæge forening 3-4 gange årligt . 
 

 

Supervision: 
- daglig supervision 30 minutter efter frokost. 
- ad hoc- supervision. 

 
- 

VELKOMMEN i vores klinik, vi glæder os til du kommer. 

VH. Gudrun, Gitte, Lone og Hanne 


