
Beskrivelse af egen praksis:

Lokalisation: Vesterbro 101, 1. tv. 9000 Aalborg

Jeg har tilmeldt ca. 1870 patienter, hvoraf 200 er børn. Der er kun ganske få gruppe II patienter.

Praksishistorie: I sin tid flyttede Michelsen praksis over i Jens Bangs Stenhus, hvor han overtog de 

lokaler som hudlægerne på Vesterbro fraflyttede.

Da han døde i en ung alder overtog Fynbo, og han havde praksis i ca. 35 år. Han døde meget 

pludseligt af kræft i spiserøret, og herefter stod praksis tom i ca. 3 mdr. før IbThrane Christensen 

overtog den.

Han havde praksis i 2 år indtil jeg overtog den 1. januar 2006.

Personale: Lisa Harlyks, sekretær, har arbejdet både under Fynbo og under Thrane Christensen og 

har haft 10 års jubilæum.

Louise Larsen kom som barselsvikariet for Lisa den 1. februar 2008. Vi har været så ufattelig heldig 

at hugge hende fra Neurologisk afd.! Hun er dog uddannet i praksis og kan derfor mange 

praksisfærdigheder.

Laila Jepsen, sygeplejerske. Kom med fra Børneafdelingen da jeg overtog praksis 1. januar 2006.

Geografi: De fleste patienter bor inden for ca. 7 km. afstand. Der er dog nogle der er begyndt at 

flytte ud omkring i oplandet. Generelt har de unge mennesker fraflyttet byen da de fik børn, så 

derfor har der førhen ikke været så mange børn i praksis. Det er ved at ændre sig efter der er 

kommet 15 km. optageområde – patienter kan IKKE få lov til at blive i praksis når de flytter uden 

for denne grænse. Patienter der har fået lov til at blive før jeg overtog praksis, er dog ikke smidt ud 

:-)

Dagsrytme: Laila møder 7.45 og starter alle computer op og laver kaffe. Laila går i gang med 

patienter kl. 8.10

Jeg møder kl. 8.00 og går i gang med telefontiden indtil kl. 9.00.

Louise møder kl. 8.00

Lisa møder kl. 8.45.

Da Laila har nedsat tid har hun fri enkelte torsdage eller fredage, de dage møder Louise ind i stedet 



for Laila.

Jeg går i gang med patienter kl. 9.30. Personalet har en pause omkring kl. 10.00, men ellers er der 

frokostpause mellem 12.30-13.00, hvor telefonen er lukket.

Der er telefontid for reservelægen mellem 13.00-13.30.

Generelt er der sat patienter på dagligt til kl. 15.00 bortset fra onsdag, hvor den sidste patient er sat 

på kl. 15.50.

Jeg vil meget gerne gå lidt tidligere fredag, men det lykkedes yderst sjældent!

Praktiske forhold:

Instrumenter: Der skal ligge GU-sæt på hver undersøgelsesrum. Louise fylder op om  morgenen 

fra varmeskabet, men vi skal selv ligge de beskidte instrumenter ud. Der skal været et OP-sæt i hver 

lægekontor, sutursættene findes i laboratoriet.

BS-apparater og hgb.-apparater findes ligeledes i laboratoriet.

EKG-apparatet står hos Laila, få instruktion af hende. Vitalograf som er helt nyt,  står også hos 

Laila.

EDB: WinPLC (lavet af A-Data) windowsbaseret program, som er meget brugervenlig. Det er bare 

at klikke sig frem. Det er endnu ikke lykkedes at ødelægge systemet!

Der er lavet en liste med genvejstaster og det er vigtigt at bruge tastaturet så meget som muligt for 

ikke at få museskader.

Telefonanlæg: spørg Louise og Lisa hvordan det fungere, for jeg aner det ikke!

Mikroskop: Det findes inde i det lysegrønne rum, men selvom det er et lysmikroskopi er det ikke 

taget ordenligt i brug endnu (pinligt, men vi skal alle på kursus i oktober).

Lab.undersøgelser: I laboratoriet kan der måles blodprøver, SR, urinstix, grav.test, CRP og 

leucocyt diff.måling.

INR udføres af Laila og står inde hos hende.

Podning: Der laves strep-A podning i praksis, men andre podninger sendes ind på lab. Vi laver dog 

selv urindyrkninger.

Blodprøver: Vi har kun sommerfuglekanyle for at give så lille gene for pt. som muligt. De røde 



glas skal ikke vendes, resten skal for at fordele indholdet med blod. Tidspunktet for 

blodprøvetagningen skal skrives på sedlen og derefter sættes de ud i lab. for at blive slynget og 

afpipiteret af Louise og Laila.

Samarbejdspartner:

Medarbejder i egen praksis: Der er jo ikke så mange.

Apoteker:

Budolfi apotek, Algade 60. Tlf.: 98120677

Reberban apotek, Reberbansgade 25, tlf.: 98123311

Svane apoteket, Østerå 9, tlf.: 98120666

Løve apoteket, Algade 28, tlf.: 98120366

Vejgaard apotek, Hadsundvej 33, tlf.: 98136580

Aalborghus apotek, Grønlandstorvet, tlf.: 98140611

Speciallæger:

Hudlægerne Vesterbro, tlf.: 98125259

Hudlægerne Boulevarden, tlf.: 98167070

Gynækolog Anders Fauerskov, Ved Stranden 22, tlf.: 98144595

Gynækolog Morten Ring, Dag Hammerskjöldsgade 4, tlf.: 98162933

Kardiolog Geert Espersen, Budolfi Plads 1, tlf.: 98127977

Narkoselæge Anders Bostrup, Roldgade 1, tlf.: 98123360

Ortopædkir. Bue Bak, Lille Borgergade 27, Nørresundby, tlf.: 98177411

Børnelæge Karen Tilma, Nørregade 12, Brønderslev, tlf.: 98881200

Børnelæge Zanna Larsen, Jyllandsgade 18, Skørping, tlf.: 98392666

ØNH-læge Genefke, Østerå 9, tlf.: 98134969

ØNH-lægerne Budolfi Plads, tlf.: 98133350

Aalborg sygehus, tlf.: 99321111

Aalborg Psykiatriske sygehus, tlf.: 96311200

Center for selvmordsforebyggelse, tlf.: 96311654

Falckkørsel direkte, tlf.: 96452193

Aalborg kommune, tlf.: 99313131

Fysioterapeuter, skuldre: Arkadens fysioterapi, tlf.: 98161977

Ryg: Fysiofitness, Holbergsgade, tlf.: 98132688



Gynækologisk fys.: Mette Villadsen og Susanne Fisker, Sundhedens Hus, tlf.: 98133280

Embedslægerne, tlf.: 72227990

Psykolog Ingelise Engell, Vesterå 5, tlf.: 22211087



Kære Uddannelseslæge

Velkommen til min praksis

Jeg glæder mig til at have dig, som medarbejder i de kommende seks måneder.

Jeg vil gerne, at du aftaler et besøg hos mig et par uger før din tiltrædelse.

På den måde kan vi få hilst på hinanden, og du kan træffe personalet og se klinikken.

Instrukserne er elektroniske så dem kan du først læse når du kommer herind.

I løbet af de første dage bliver der afsat tid til en introduktionssamtale, hvor jeg 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 mig ved 

mine konsultationer, du kan lære medarbejderne og arbejdsgangene at kende og sætte dig ind i 

vores EDB-system. Du får også hver dag nogle enkelte pt – 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 pt. 

efterhånden. De første måneder vil jeg dagligt gennemgå dine pt. med dig. Jeg vil gerne kontaktes, 

hvis der er noget du er i tvivl om, eller hvis du vil spørge til vores behandlingsprincipper (jeg 

forventer det er flere gange om dagen :-).

Efter en måned er der skemalagt en justeringssamtale, hvor vi kan få rettet evt. skævheder og få lagt 

en god plan for dine næste 5 måneder hos mig.

Efter 3 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.

I den sidste tid skal du gerne arbejde i samme tempo som tutorlægen.

Der vil være overordnet skemalagt supervision et par gange om ugen. Det kan evt. være i en mere 

tema agtig 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 mig og praksis som 

uddannelsessted.

Evalueringen af praksis sendes til videreuddannelsesudvalget. Du beholder evalueringen af dig selv.

Men det er ikke kun dig, der skal lære af mig. Jeg forventer også at få gavn af den nye viden du kan 

komme med.
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