
 

PRAKSISBESKRIVELSE 

 

Lægerne i Gug 
Gugvej 180 

Aalborg SØ 
 

 

Kære kommende uddannelseslæge. Velkommen til vores praksis.  

 

 

ADRESSE:  

Lægerne i Gug 

Gugvej 180 

9210 Aalborg SØ 

Tlf: 98142911 

 

 

HISTORIE:  

Lægehuset flyttede i 2000 til nuværende lokaler, med Anne Lykke Skovbo, Kristian Bak og Kaj 

Petersen som klinikejere.  

Vi har i 2020/21 renoveret lægehuset og udvidet med flere konsultationsrum.  

Læger: 

Tine Gerhard Stegger (f. 1975) afløste 1.1.10 Anne-Lykke Skovbo.  

Louise Tolnov (f. 1978) afløste 1.10.15 Kristian Bak. 

Anne Kjeldsen (f. 1979) afløste 1.11.18 Kaj Petersen.  

Martin Fjerbæk (f.1984) indgik 1.9.20 i Lægerne i Gug på et ekstra ydernummer.  

 

 

PATIENTGRUNDLAG:  

Praksis har omkring 6000 gruppe 1 patienter. Patientklientellet er velfungerende og resursestærkt.  

 

 

PERSONALE: 

 Helle Hansen, sekretær 28 timer ugentlig. 

 Benthe Enggaard, sekretær 28 timer ugentlig. 

 Majbritt Enevoldsen, sekretær 28 timer ugentlig. 

 Charlotte Lilholt, sygeplejerske 28 timer ugentlig. 

 Marianne Stæhr, sygeplejerske, 28 timer ugentlig. 

 

 

ARBEJDSGANG OG ORGANISERING: 

Tlf. konsultation fra kl. 8-9.00 

Konsultation efter aftale fra kl. 9.15-12.00 og 13.15-15.00. Der er afsat 15 til hver konsultation og 

30 min til komplekse problemstillinger.  



Onsdag konsultation indtil kl. 17.00. 

Planlagte besøg køres kl. 12.30-13.15.  

Frokost 12-12.30. 

Vi er ikke medlem af en lokal vagtordning og passer vore egne pt. til kl. l6.00 til 

lægevagtsordningen overtager.  

 

Vi har velfungerende EDB-system XMO og telefonsystemet IpNordic.  

 

Lægehuset er plejehjemslæge for Plejehjemmet Sofiegården, hvor vi ugentligt kommer til både 

akutte og planlagte opgaver.  

 

Vi har taxa-ordning til kørsel på besøg. 

 

 

UDDANNELSESFORHOLD:  

 

Vi har siden 2000 haft uddannelseslæger hos Lægerne i Gug næsten uden afbrydelser og alle læger 

er tutorlæger.  

Som uddannelseslæge har man sit eget fuldudstyrede kontor som det øvrige personale.  

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med fast mødetid kl. 8.00. Der vil i ansættelsesperioden ikke 

forekomme overarbejde og vagtarbejde afspadseres.  

De første uger i praksis er introduktionsperioden. Der vil blive afsat tid til at få indsigt i 

tutorlægernes og medarbejdernes arbejdsopgaver. Du vil hurtigt få sat patienter til i det tempo der 

passer dig. EDB-systemet XMO kommer du hurtig ind i ved daglig brug og instruktion. 

Evalueringssamtalerne fastsættes ved uddannelsesforløbets start. Udover introduktionssamtalen, der 

finder sted efter 14 dages ansættelse, er der to faste samtaler i løbet af ansættelsesperioden. 

Justeringssamtalen midtvejs og slutevalueringssamtalen ved forløbets afslutning. Efter endt 

ansættelse vil du blive bedt om at evaluere opholdet på evaluer.dk og her kan du også finde vores 

tidligere uddannelseslægers evalueringer.   

Der er daglig afsat en halv time til supervision efter frokost 12.45-13.15. Derudover løbende 

supervision, hvis der er noget du skal have løst, mens pt. endnu er i konsultationen. Vigtigst er, at 

du altid søger assistance, når du føler behov for det. Vi benytter logbogen til at sætte fokus på 

uddannelsesplan og kompetencer. Vi har hver måned planlagt 2 dobbeltkonsultationer, hvor vi 

skiftes til at være ”fluen på væggen”. Vi har fundet, at det er rigtig sjovt og lærerrigt for begge 

parter. Alle læger i huset deltager i lægevagtsordningen og som uddannelseslæge forventes 

deltagelse efter uddannelsestrin.  

Lægerne i lægehuset vil søge at dele vejlederfunktionen med 1 måneds evaluering på skift. Vi føler 

os alle ansvarlige for dit ophold, men en af tutorlægerne vil være den hovedansvarlige. 

Uddannelsesplanen for uddannelseslæger hos Lægerne i Gug tager sigte på faglig udvikling. I vores 

uddannelsesmiljø bestræber vi os på at sikre gensidig respekt, faglig udfordring og tid til refleksion. 
 

Du er velkommen til at aftale et besøg hos os. På den måde kan vi få hilst på hinanden, og du kan 

træffe personalet og se klinikken.  

På vores hjemmeside www.laegerneigug.dk kan du finde sidste nyt om klinikken og se hvilke 

uddannelseslæger, vi lige nu har tilknyttet.  
 

 

 

VELKOMMEN HOS LÆGERNE I GUG 

http://www.laegerneigug.dk/

