
Praksisbeskrivelse

Midtbylægerne Aalborg 

Vingårdsgade 9, 3 sal 


9000 Aalborg


Historie:  
Vi er en 2-mands kompagniskabspraksis etableret i Vingårdsgade 9, 3.sal lige ved Budolfi 
Plads. Praksis har eksisteret siden 2003 som Lægerne Hansen og Junge. Men vi har 
været igang med et generationsskifte og pr. 1/1-20, kom vi til at hedde Midtbylægerne 
Aalborg. Vi er 2 faste læger, 1 uddannelseslæge som skifter hver halve til hele år og 3 
ansatte.

Læger: 
Peter Svenssen Munksgaard, født 1985, speciallæge fra 2020

Kamilla Ingemann Beith, født 1981, speciallæge fra 2018


Personale: 1 sygeplejerske og 2 sekretærer


Patientgrundlag: 3700 patienter med gennemsnitlig aldersfordeling.


Dagsplan: 
Man, tirs, tors og fre:

8-8.45 	 Telefontid læger.


9-10 	 	 Planlagte patienter. Vi har 15 minutters tider.


10-11.30 	 Tid samme dag, 10 min tider. Tiderne bestilles ved sekretær ml 8-9.


11.30-12 	 Fast supervision ved den ene af de faste læger på skift. Den anden læge har 
	 	 i tidsrummet: buffer konsultations tider, besøg, eller administrativt arbejde.


12-12.30 	 Frokost.


12.30-14 	 Planlagte patienter. Vi har 15 minutters tider.


14-15 		 Buffer til supervision, besøg eller administrativt arbejde.


Onsdage: 	 Skifter mellem arbejdstid 8-16 eller 9.30-16.30 med hhv. faste konsultationer 
	 	 og tider til “tid samme dag”. Samt planlagt besøg om formiddagen.


Vagtring: 
Vi er medlem af en vagtring på 9 lægekapaciteter, hvor vi skiftes til at holde 
eftermiddagsvagt for hinanden fra kl. 14-16. på hverdage undtagen onsdag, hvor vi selv 
har vagten til kl 16..

Yderligere passer vi patienterne for hinanden ved ferie, kursus og sygdom. Det er planlagt 
for 1/2 år ad gangen hvilke dage vi har vagten til kl. 16.


Supervision: 
Vi har god erfaring med ad hoc supervision, hvor man kommer og banker på hos de faste 
læger. Herudover ca. 30 minutters supervision med lægerne på skift. Den planlagte




supervision ligger kl. 11.30-12 på nær onsdage. Her vil vi gennemgå patienter og cases 
ifht hvad der er relevant, udfordrende og set i lyset af hvor langt vores uddannelseslæger 
er i uddannelsesforløbet. 

Yderligere skal vi sikre at uddannelselægen får opfyldt sine kompetencer, følger 
uddannelsesplanen og får karrierevejledning svarende til uddannelsesniveau. Dette sikres 
ved, at der ved introduktionssamtalen laves en plan og fastsættes en tid til næste møde. 
Her sættes udover supervisionstiden 30 min ekstra af til kompetence gennemgang og 
godkendelse.

Uddannelseslægen har mulighed for at være med og overvære de faste lægers 
konsultationer i den omfang der er behov og ønske herom. Men lige ledes aftales plan for 
tutorlægen kan overvære konsultationer, “ Fluen på væggen”.

Uddannelseslægen har eget konsultationlokale udstyret på samme måde som de faste 
lægers.


Vi ønsker at uddannelseslægen underviser os på et personalemøde i et selvvalgt emne en 
gang hver uddannelsesperiode.


Uddannelseslægen har 15-30 minutter til hver patient afhængigt af erfaring.


Uddannelseslægen tilbydes at deltage i lægevagter med én eller flere af lægerne i 
uddannelsesperioden hvis uddannelseslægen ikke selvstændigt kører vagter.


Det forventes at uddannelseslægen holder ferie i overensstemmelse med klinikkens 
ferieplan.


Mvh


Peter Svenssen Munksgaard og Kamilla Ingemann Beith 

Midtbylægerne Aalborg


