
Nytorv Lægeklinik  www.98136090.dk 
v/ Dennis Staahltoft  Tlf. 98 13 60 90 
Østerågade 17, 2. tv. 
9000 Aalborg 
 
Præsentation af praksis 
 
Klinikken er beliggende i centrum af Aalborg på Nytorv lige ved McDonalds. Klinikken har indgang 
fra Østerågade, men en del af lokalerne vender ned mod Bispensgade, hvor der har været drevet 
lægepraksis siden starten af sidste århundrede. 
 
Klinikken er en stor solopraksis med ca. 2.400 patienter. På grund af placeringen i midtbyen har vi 
mange unge studerende som patienter. 
 
Grundet klinikkens størrelse har vi et tæt tværfagligt samarbejde. Som uddannelseslæge vil man 
opleve, at hjælpen aldrig er langt væk.  
 
Filosofien i klinikken er, at vi forsøger at efterleve principperne om rationel farmakoterapi. Vi gør 
som regel ikke noget fordi ”vi plejer”, men prøver i stedet at hænge vores kliniske beslutninger op 
på videnskabelige kilder og instrukser. 
  
Lægen 
 
Praktiserende læge Dennis Staahltoft, født 1973. Jeg har haft lægeklinikken siden 1. januar 2008. 
Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet og har boet i Aalborg siden 2005. Jeg er aktiv i 
fagpolitik og er medlem af PLOs bestyrelse. 
 
Personale 
 
Maibritt  Svendsen – konsultationssygeplejerske. Ansat i klinikken siden 2004.  
Ann Gram – lægesekretær. Ansat i klinikken siden 2005. 
 
Praktiske forhold 
 
Som uddannelseslæge har man sit eget kontor, som vender ned mod Bispensgade. Kontoret er 
den oprindelige lægekonsultation, hvor der har siddet læger i næsten 100 år. Der er et separat 
undersøgelsesrum til GU, småkirurgi mm.  
 
Der er telefontid hver dag fra kl 8-9. Evt. lidt kortere for uddannelseslægen. Vi ser patienter fra kl 9-
12 og igen fra kl 13-14. Der er aftenkonsultation om onsdagen. Mellem kl. 12 og 13 er der fællles 
frokost for hele klinikken.  
 
Supervision foregår dagligt. Vi konfererer mange patienter ad hoc og sidst på dagen samler vi op 
på de løse tråde før vi går hjem. Supervisionen tilpasses den enkeltes behov og uddannelses-
niveau. 
 
Vi tilstræber, at uddannelseslægen får et så bredt indblik i almen praksis som muligt. Samtidig 
forsøger vi at tage hensyn til den enkelte uddannelseslæges stærke og svage sider. 
 
Du er velkommen til at kontakte klinikken for mere information. 
 
Med venlig hilsen Dennis Staahltoft 


