
Praksisbeskrivelse for Lægerne i Klarup 

 

Velkommen til Lægerne i Klarup! 

Klarup lægehus blev etableret i 1991. Praksis har gradvist udviklet sig til i dag 

at være en 3-lægespraksis. Praksis er centralt beliggende på hovedgaden i 

Klarup by, ca. 10 km udenfor Aalborg. Klarup er et område med stor 

ekspansion af nybyggeri, lokaliseret tæt ved det nye Universitetshospital. 

Aktuelt har praksis ca. 5000 tilmeldte patienter med en jævn fordeling på 

aldersskalaen. Praksis har i øjeblikket lukket for tilgang, men åbner jævnligt op 

for patienter, der bor i Klarup by. 

Vi er plejehjemslæger for det lokale plejehjem i Klarup (Hellashøj, 18 pladser). 

Klinikken er beliggende på Klarupvej 7, 9270 Klarup. Hjemmeside 

www.doktorklarup.dk 

 

Praksis er en kompagniskabspraksis, der drives af: 

Barbara Lund, født 1974, speciallæge i almen medicin siden 2011, læge i 

Klarup siden 2013. 

Inger Iversen, født 1959, speciallæge i almen medicin siden 1998, læge i Klarup 

siden 2001. 

Louise Ryber, født 1979, speciallæge i almen medicin siden 2015, læge i Klarup 

siden 2016. 

 

Personale: 

Farmakonom Marianne Østergaard, ansat i klinikken siden 2004.  

Social-og sundhedsassistent Rikke Mia Bak-Pedersen, ansat i klinikken siden 

2016. 

Social- og sundhedsassistent Trine Kamilla Byskov, ansat i klinikken siden 

2017. 

Social- og sundhedsassistent Anja Bergmann Clemmensen, ansat i klinikken 

siden 2019. 

 



Vores dygtige personale arbejder dels som sekretærer, laver div. forefaldende 

arbejde såsom blodprøvetagning, EKG, vaccinationer, injektioner, 

lungefunktioner, øreskylning, suturfjernelse mm.  

 

Klinik-indretning:  

Praksis er nyrenoveret 2003. Lokaler er velindrettede med alt moderne udstyr. 

Klinikken anvender lægesystemet XMO. 

 

Daglig arbejdsgang:  

Klinikken er åben alle hverdage fra kl. 08 til kl. 16. Om onsdage tilbyder 

klinikken sene konsultationer fra kl. 16-16.30. 

08:00-09:00: telefontid  

09:00-12:00: konsultation efter tidsbestilling 

12:00-13:00: fælles frokostpause 

13:00-13:30: supervision 

13:30-16:00: konsultation efter tidsbestilling 

 

Normalt afsættes der 15 minutter til en konsultation hos de faste læger. Til 

bestemte konsultationer afsættes ekstra tid, fx børne- og 

graviditetsundersøgelser samt diverse attester. Hver læge har 3-6 “korte” tider 

hver dag som kan bookes samme dag til vurdering af akutte problemstillinger. 

De faste læger skiftes til at være til stede i klinikken indtil kl. 16.  Alle 

klinikkens læger inkl. uddannelseslæger har akutte og planlagte sygebesøg. 

Uddannelseslægen må benytte sig af Regionens taxaordning og behøver ikke 

stille bil til rådighed. 

 

Sygdom: 

Sygdom eller fravær af anden årsag meddeles en af lægerne på vores private 

telefoner. 

 

 



Uddannelse: 

Vi har tilrettelagt et introduktionsprogram for den første uge i lægehuset. Her 

vil du følge med i det daglige arbejde ved både læger og hjælpepersonale. 

Uddannelseslæger er underlagt den til enhver tid gældende overenskomst med 

Yngre læger i ansættelsesperioden. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med 

fast mødetid hver morgen kl. 08:00.   

Uddannelseslægen får afhængig af uddannelsestrin afsat 15-30 min per 

konsultation. 

Uddannelseslægen vil i sit daglige arbejde kunne søge her og nu støtte hos de 3 

læger i huset. Desuden er der dagligt afsat 30 min. til supervision efter frokost, 

hvor forløb af konsultationer og evt. problemstillinger analyseres og diskuteres. 

Supervision går på skift blandt lægerne. 

Vi giver mulighed for deltagelse i lægevagtsarbejde. 

 

Vi lægger stor vægt på, at vi har et godt arbejdsmiljø i huset. Vi ser gerne, at 

man arbejder motiveret og engageret, nye idéer og initiativer værdsættes. Det er 

lægerne imellem samt mellem læger og personale kort kommunikationsvej og 

en god og fortrolig tone.  

Vi ser frem til et fortsat udviklende samarbejde med nye læger under 

uddannelse. 

 

Hvis du er interesseret i at være uddannelseslæge hos os, kan vi kontaktes på: 

Mail: doktorklarup@gmail.com eller Tlf.: 98319044 
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