
UDDANNELSESPROGRAM 

FOR PRAKSISRESERVELÆGER. 

 

FORMÅL 

Praksisreservelægetiden er en praktisk træningstid, hvor praksisreservelægen (PRL) skal have mulighed for 

selvstændigt lægearbejde i almen praksis under supervision. 

PRL skal erhverve tilstrækkelig indsigt i det almenmedicinske sygdomsmønster og i den primære, lægelige 

arbejdsmetode til, på basis af den samlede basistjeneste, at kunne foretaget et kvalificeret valg af 

videreuddannelse og til at kunne fungere som læge i alle kliniske specialers uddannelsesstillinger. 

 

INDLEDNING 

Uddannelse som PRL foregår hos: 

Lægerne i Skalborg    Tlf. 98181511 

Lindenborgvej 93, st. tv.    Fax. 98187501 

9200 Aalborg SV    Ydernr. 075442 

 

Se i øvrigt praksis hjemmeside: www.lægerneiskalborg.dk 

Praksis er en 2 personers kompagniskabspraksis med følgende læger: 

Konstantinos Kakulidis, født 1968, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge siden 2001. 

Mette Dahl, født 1976, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge siden 2011. 

 

BESKRIVELSE AF ARBEJDSOPGAVER OG TILRETTELÆGGELSE: 

PRL varetager på sigt samme type opgaver, som ejerne.  I opstarten får PRL tildelt simple opgaver, så som 

behandling af mindre infektioner, skader, børneundersøgelser og efterhånden får PRL mere komplicerede 

patienter og patienter med kroniske sygdomme.  

Tilrettelæggelse i klinikken er baseret således, at der opnås en stejl læringskurve på baggrund af de 

patientkontakter PRL har. Klinisk erfaring beriges under uddannelsesperioden.  

http://www.lægerneiskalborg.dk/


Når PRL er kommet ind i arbejdsrytme, får de telefontid om morgenen fra kl. 08.00 til kl. 08.45. Pause fra kl. 

08.45 til kl. 09.00. Efterfølgende patienter fra kl. 09.30 til kl. 12.00. Pause fra kl. 12.00 til kl. 13.00. Patienter 

fra kl. 13.00 til kl. 14.30. Sidste patient bliver sat til kl. 14.30, undtagen onsdag, hvor sidste patient bliver sat 

på kl. 15.40. 

 

BESKRIVELSE AF UNDERVISNING, KURSER, LÆGEMØDER OG LIGN.: 

PRL forventes at deltage i de obligatoriske kurser, som svarer til det uddannelsesniveau PRL befinder sig på 

+ kurser som tilbydes i Regionens regi. Relevante kurser udbudt af Lægemiddelenheden og kongresser, som 

har relevans til almen medicin, kan bevilges efter konkret vurdering.  

Udover det, er der undervisning hver onsdag fra kl. 12.45 til kl. 13.30. Undervisningen foregår på skift af 

såvel PRL, som Konstantinos Kakulidis og Mette Dahl, dog står PRL kun for dette én gang hvert halve år.  

Der kan endvidere forekomme undervisning af lægemiddelrepræsentant, som PRL også deltager i, disse 

ligger oftest på tirsdage og torsdage. 

 

BESKRIVELSE AF DAGLIG SUPERVISION. 

Supervision varetages af tutorlæge Mette Dahl og Konstantinos Kakulidis hver dag til frokost fra 12.00 til 

13.00. Herudover har PRL også mulighed for ad hoc supervision, d.v.s., at PRL altid er velkommen til at 

kontakte tutorlæge, hvis der opstår problemer eller faglig tvivl, mens de har en patient inde. Det betyder, 

at de forholdsvis hurtigt kan komme videre med deres konsultation.  

 

RAMMER OG KOMPETENCEVURDERING:  

PRL ’s kompetencer vurderes efter 360 °’s evaluering, de opnåede kompetencer anføres i logbogen, som 

bliver fulgt meget nøje og tæt. Samtidig bliver der afholdt både introduktions-, midtvejs- og slutsamtaler. 

Disse 3 samtaler bliver sat i deres kalender, når de starter.  

Men ud over det afholdes der løbende samtaler med PRL, så der kan finjusteres, korrigeres og/eller 

supplere PRL’s uddannelse, således at PRL kan få godkendt sit uddannelsesophold efter de kompetencer, 

der kræves efter logbogen.  

Målbeskrivelsen for KBU-, I- og HU-læger i almen praksis følges. 

Kompetencer skal opnås ved løbende samtaler, finjustering, supervision og daglig feedback- 

Uddannelsesplanen bliver fulgt nøje.  

Alle PRL’s journalnotater gennemlæses hver morgen ml. kl. 6 og 8 af Konstantinos og PRL modtager 

feedback på disse fra morgenstunden.  


