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Indledning 
 
 

  
Aktuelle beskriver arbejdsstedet, arbejds- og uddannelsesforhold samt arbejdsgange. 
 
 
 

Præsentation af huset 
 
 
 

Lægerne i Nibe er en 7-mands kompagniskabspraksis, som ligeså stille har vokset sig større med 

årene. Vi har til huse i moderne og nyindrettede lokaler med areal på knap 1000 m2 på Strandgade 

1, 9240 Nibe (det gamle post- og rådhus), beliggende ved omfartsvejen. Således har vi fjordudsigt 

fra alle lægekonsultationer. Vi har i alt 10 lægekonsultationer, så uddannelseslæger vil under 

opholdet hos os blive huset i deres eget fuldtudstyrede konsultationsrum. Herudover har vi 3 



sygeplejekonsultationsrum, 3 akupunkturrum, 2 laboratorierum samt et forlaboratorium foruden en 

skadestue. 
 

Vores praksis er en blandet by- og landpraksis med godt 10000 tilmeldte patienter (ændrer sig 

løbende) 
Patienterne er tilmeldt praksis og ikke den enkelte læge. Patienterne kan frit vælge, hvem de vil 

konsultere, men der er ofte fordele, både for patient som læge, ved at man søger samme læge mhp. 

øget kontinuitet. 
 

Vi har uddannet vores personale til at kunne varetage selvstændige konsultationer, bl.a strukturerede 

kronikerkontroller, sårbehandling, rejsevaccination med meget mere. 

 

Vi har et godt og nært samarbejde med hjemmesygeplejerskerne, der har base på Solsidecentret, 

som er plejehjemmet i byen, beliggende på Sygehusvej. Vi fungerer endvidere som 

plejehjemslæger. 
 

Ligeledes har vi et godt samarbejde med byens fysioterapeuter, som holder til ved Nibehallen ( incl. 

et fitnesscenter.) 
 

Vi afholder jævnligt samarbejdsmøder med hjemmesygeplejersker og fysioterapeuterne. 
 

Herudover afholdes jævnligt skemalagte møder med de kommunale sagsbehandlere. 
 

Vi prioriterer i lægehuset arbejdsglæde og -trivsel, kollegialitet og faglig sparring og holder dagligt 

formiddagskonference. Til middag indtages frokosten i vores store konferencerum, hvor der er plads 

til både læger og personale. 

 

For yderligere information og flere billeder af klinik samt læger og personale kan du besøge vor 

hjemmeside www.laegerneinibe.dk 
 
 
 

Præsentation af uddannelsesforløbet 
 
 
 

Hos Lægerne i Nibe har vi årelang erfaring med (videre)uddannelse af yngre læger og funktionen 

prioriteres højt i huset og er en del af en bevidst strategi for at opretholde og udvikle vor egen viden 

samt sikre, at vor praksis ”følger med tiden.” 
 

Som uddannelseslæge i huset vil du vanligvis før opstart blive inviteret til et "kemimøde”, hvor du 

vil have mulighed for at få en rundvisning i huset samt møde, om ikke alle så i hvert et bredt udvalg 

af, de faste læger samt øvrige ansatte i huset. Du vil før opstart få tilsendt informationsmateriale 

omkring praksis, ligesom du vil modtage en plan for introduktionsprogrammet, som oftest strækker 

sig over 1-2 uger, hvor der vil være afsat faste tidspunkter for indføring i de forskellige funktioner i 

huset, journalsystemet(XMO) m.m., således du hurtigt får indblik i klinikkens tekniske og sociale 

infrastruktur. 
 

Undervejs i forløbet vil der blive afholdt evaluerings-/kompetencevurderings-samtaler, den første 

som del af introduktionsprogrammet. 
 

Vi har indrettet det sådan, at du primært er tilknyttet een tutorlæge, men i løbet af dagen har man 

man adgang til, før, under eller efter konsultation, ad hoc at spørge en “supervisonsansvarlig” læge 

http://www.laegerneinibe.dk/


til råds og fagligt sparre med denne. Denne supervisionslæge har tidsrummet 8-13.30 reserveret til 

supervision af uddannelseslæger og sygeplejersker. Der er endvidere, dagligt, i tidsrummet 13.30-

14.00 afsat tid til mere struktureret supervision, som primært varetages af tutorlægen. Denne 

fungerer også som ad hoc supervisor for den resterende arbejdsdag. 
Det vil fremgå af vores tidsbestilling, hvem der erstatter din primære tutorlæge ved ferier/ fridage 

mv.  Du er også altid velkommen til at spørge de øvrige- alle vil gerne bistå dig. 

Der vil i starten være afsat ekstra tid i konsultationssprogrammet, så du ikke har så mange 

konsultationer som vi andre. 

Eftersom dine kompetencer øges reduceres den ekstra tid efterhånden, som du kan klare det, og 

efter fælles aftale. 
 

Planlægning ift. deltagelse i eller varetagelse af lægevagter er afhængig af uddannelsestrin. 

Afhængigt af samme samt kompetenceniveau vil du også blive introduceret til den interne 

akutfunktion i klinikken, hvilket bl.a. indebærer aflæggelse af besøg i patienthjem og på plejehjem. 

 

Introduktions-/midtvejs- samt slutevalueringssamtaler afholdes efter gældende retningslinjer, dvs. 

indenfor de første 2 uger af forløbet, ca. midtvejs samt når uddannelsesforløbet eller dele heraf er 

ved at ende. 

 

Kompetencevurdering foregår løbende og ligeledes efter gældende retningslinjer iht. Logbog.net.. 

Vi benytter bl.a. de formelle Kompetencevurderingsskemaer KV 1-5, indebærende bla. struktureret 

gennemgang af fagområder teoretisk som proceduremæssigt, flue-på-væggen observation af 

konsultation, 360 graders evaluering samt vurdering af reflektionsevne. Der kan endvidere være tale 

om godkendelse af kvalifikationskort primært udfyldt på andre afdelinger. 

Der afholdes forskellige undervisningseancer i klinikken og under uddannelseslægens ophold vil 

denne også skulle forestå undervisning af klinikken. 

På det mindre formelle plan foregår der fra dag til dagvurdering af uddannelseslægens kompetencer 

og behov ifm. den programlagte supervisionssamtale, hvor dagens patienter diskuteres, ad hoc 

emner tages op m.m. 

 

Efter endt uddannelsesophold hos os evaluerer uddannelseslægen på www.evaluer.dk. 

 

Kurser: Man har som uddannelseslæge fri til obligatoriske kurser og temadage. Alle 

uddannelseslæger kan deltage 1 dag på Lægedage (kursusafgift og transport betalt) og på Nordjysk 

Praksisdag. 

Herudover vil der være mulighed for at træffe aftale om et begrænset antal kursusdage yderligere. 
 

 
 
 

http://www.evaluer.dk/


 
Uddannelseslægekonsultationsrum 
 
 

Hverdagen er struktureret som følger: 
 
 

De daglige arbejdstid er kl. 8.00-15.30 med mindre andet er aftalt og med den undtagelse, at 

uddannelseslægens arbejdstid som udgangspunkt følger hovedtutorens på onsdage med 

aftenkonsultation. Arbejdstiden er her 12.00-18.00. Der vil være tale om ca. hver 2. onsdag. 
 

Uddannelselægerne passer på skift vagten fra 15.30-16.00, når der afholdes I/S møde, oftest den 

første tirsdag i hver måned. 
 
 
 
 

8.00-9.00 Telefontid 

9.00-10.00 Akutlæge, supervisonslæge samt uddannelseslæger ser akutte patienter, andre ser                    

                             planlagte patienter 
10.00-10.15         Opsamling 

10.15-10.30 Konference/kaffe. Briefing af personalet 
10.00-12.30 Konsultationer. 

12.30-13.00              Vi ser på blandet akutte/planlagte patienter 
13.00-13.30 Frokost. 

13.30-14.45         Konsultationer. 

13.30-14.00         Struktureret supervision af uddannelseslæger 

14.45-                    Den på dagen vagthavende læge ser evt. akutte patienter. 
Onsdag møder 3-4 af lægerne kl. 8.00 og 3-4 kl. 12.00. De sent fremmødte har konsultation til kl. 

18. Vi regner med, at du møder som din tutorlæge med mindre andet aftales. 
 

Der er generelt afsat 15 minutter til konsultation. Der er dog undtagelser: 
 



- Gravide til 1. graviditetsundersøgelse 
 

- Større forsikringsattester. 
 

- Generelle helbredsundersøgelser 
 

- Samtalebehandling. 

 

Der afholdes ugentligt “tirsdagsmøde” 10-10.30 med deltagelse af læger, månedligt I/S møde blandt 

praksisejerne, månedligt personalemøde med deltagelse af hele lægehusets personale, endvidere 

afholdes månedligt idéforum-møde ml. personaleansvarlige læge og personale. 
 
 
 
 

Klinikkens læger og personale: 
 
 
 

Læger: 

 

Thorben Grymer-Hansen         i praksis siden 1997 

Helle Aarup Skou                   i praksis siden 2006 

Lars Aagaard Sørensen          i praksis siden 2010 

Charlotte Lønskov Jensen        i praksis siden 2012   

Anne Borgbjerg Møller            i praksis siden 2016     

Martin Mackenhauer Pedersen i praksis siden 2018   

Thomas Andersen Rix              I praksis siden 2019            
 

Personale: 
 

Mette Kjær Nielsen                  Ledende sekretær 

Anne Bager                               Lægesekretær 

Nanna Engel Højen                   Lægesekretær 

Camilla Kastrup Nielsen           Lægesekretær 

Hanne Sørensen                       Udd. Laborant, fungerer også som sgpl. og bogholder 

Pia Gregersen            Bioanalytiker 

Mona Sørensen          Sygeplejerske   

Kirsten Jensen         Sygeplejerske 

Lotte Laut                                 Sygeplejerske 

 

Vi har endvidere medicinstuderende tilknyttet, som varetager funktioner i laboratoriet m.m. ligesom 

vi indimellem har medicinstuderende i klinikken i uddannelsesforløb som led i deres 

universitetsuddannelse. 
 

Vort personale er uddannet således, at de i vid udstrækning kan dække flere funktioner og derved 

dække ind for hinanden ved sygdom, ferier m.m. 
 
 
 

Faglige Instrukser 
 



 
 

Der er for udvalgte konsultationstyper/sygdomsenheder, f.eks. DM, Hypertension, KOL m. fl., 

udfærdiget interne instrukser, som kan findes på vores Praksisnet. 
 
 
 
 
 

Afslutning 

 
 

Vi håber, at nærværende introduktion til Lægerne I Nibe har givet dig et indblik i vor praksis og 

vækket interesse. 
 

Hvis du er kommende uddannelseslæge i klinikken håber vi, at du vil få et godt udbytte af opholdet 

i klinikken. Hvis der er forhold, du gerne vil se eller have vejledning i, er det vigtigt, at du siger til. 
 

 
 

 
Med venlig hilsen 

Lægerne i Nibe 

Strandgade 1 

9240 Nibe 

Tlf. 98351411 
 
 


