
Praksisbeskrivelse for Lægerne Sløjfen 

 

Vi er to praktiserende læger,  

Jens Balle, f. 1970 og Søren Olsson, f. 1969,  

som ejer og leder klinikken og vi glæder os til, sammen med personalet der består af 5 sekretærer og 9 

behandlersygeplejersker, at byde dig velkommen  

Lægerne Sløjfen er etableret i 2012 i Sundheds- og kvartershuset i Ålborg Øst i nyere, velindrettede lokaler 

med lys og luft. Vi prioriterer udvikling fagligt og organisatorisk hvilket viser sig i vores måde at indrette 

patientbehandlingen, have fokus på implementering af ny teknologi samt i vores aktiviteter ved siden af 

klinikken hvor både ejere og ansatte er engagerede i kursus- og konsulentvirksomhed med udarbejdelse af 

kurser og undervisning af læger og praksispersonale 

Klinikken arbejder med behandlerteams, bestående af speciallæge i samarbejde med uddannelseslæge 

eller sygeplejerske, i bestræbelsen på at skabe mesterlære i kliniske beslutningssituationer og hvor 

kontinuiteten er forankret i teamet. Vi bestræber os på ad den vej at skabe gode vilkår for kvalitet, 

faglighed og effektivitet i patientbehandlingen. Derudover tjener behandlerteams til at dele opgaven om 

patienten så man som behandler kan hjælpes ad med at nå igennem konsultationer når disse kan opleves 

krævende måske pga konkurrerende sygdomme hos patienten. Vores erfaring er at det bidrager til en 

skærpelse af balancen mellem at forpligte sig på gældende retningslinjer, opsøge konkret viden ved 

anamnese og kliniske fund og tage hensyn til patientens ønsker for behandling 

I denne proces får uddannelseslægen løbende supervision af speciallægen som ikke selv har patienter og 

dermed er tilgængelig for supervision i klinikken dagen lang. Derudover er der sammen med supervisor 

afsat patientfri tid hver formiddag efter kaffepausen til gennemgang af patienter. Onsdag er en særlig 

uddannelsesdag hvor hele klinikken holder 1 times undervisning og vidensdeling til frokost og onsdag 

eftermiddag har uddannelseslægen patientfri for at kunne deltage i supervisorrollen sammen med 

supervisor   

Klinikken arbejder endvidere med integrering af ny teknologi i almen praksis og har ultralyd til rådighed for 

fokuserede undersøgelser. Herudover arbejder vi med afprøvning og implementering af teknologier til 

sikring af compliance ift livsstilsændringer og medicinsk behandling. Dette arbejde sker delvist i et 

samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis som også holder til i huset og deler lokaler med os. 

Vi har introduktionsprogram og laver uddannelsesplan ifm introduktionssamtalen hvor vi tager 

udgangspunkt i uddannelseslægens kompetencer i forhold til opgaverne i klinikken, de kliniske 

problemstillinger man gradvist kan lære at mestre 

Vi modtager dig i forventningen om at du har lyst til at indgå i- og bidrage til et godt arbejdsmiljø i en klinik 

der ønsker at udvikle almen praksis i bevarelsen af kerneværdier i mødet med patienten med udgangspunkt 

i patientens livsverden 


