
Præsentation af Gandrup Lægeklinik

Gandrup Lægeklinik er en kompagniskabspraksis.

Lægerne: 

Praksis ejes og drives af fire læger. Britt Plambech-Nielsen, født 1976, speciallæge i 
Almen Medicin 2015, medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin. Michael Giessing, født
1963, speciallæge i Almen Medicin 1996, Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin, 
Dansk Rejsemedicinsk Selskab og Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab. Karina Juhl 
Jørgensen, født 1980, speciallæge i Almen Medicin 2018, medlem af Dansk Selskab for 
Almen Medicin. Jakob Klitkou, født 1978, speciallæge i Almen Medicin 2020, medlem af 
Dansk Selskab for Almen Medicin. Alle læger er fuldtidsarbejdende i praksis. Alle læger 
kan fungere som tutorer, men én af lægerne er hovedansvarlig tutorlæge for den enkelte 
uddannelseslæge. Alle læger forestår den daglige supervision. Vi har fordelt de forskellige 
ansvarsområder imellem os, Jakob Klitkou er ansvarlig for uddannelsesforløbene i praksis.

Personale:

Personalet i klinikken består af Gitte Vanggaard, født 1979 og Mariann Riemann, født 
1974, Social- og sundhedsassistent Helle Kronborg, født 1965, og sekretærerne Lene 
Baymler Nilausen, født 1963 og Anne Studsgaard, født 1966.
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Gandrup Lægeklinik er en landpraksis beliggende nordøst for Ålborg kun 20 min. kørsel 
fra Ålborg C. Klinikken har tilmeldt ca. 6400 patienter, der er en god blanding af børn, 
erhvervsaktive og ældre. Der er lukket for tilgang. Vi bruger EDB systemet XMO og er 
tilsluttet webreq og FMK (Det Fælles Medicinkort). Vi benytter moderne telefonsystem, der
er fuld integreret i XMO. Vi ICPC koder alle patientkontakter. Sygeplejersker og læger 
arbejder efter klinikkens interne procedurer og vejledninger, som konstant revideres og 
opdateres, for at sikre behandling efter gældende standarder og retningslinier. Disse er 
tilgængelige via klinikkens intranet (praksisnet).

Vi er placeret i en ny stor og moderne klinik på ca. 850 kvm med store lyse velindrettede 
konsultationslokaler til såvel faste læger som uddannelseslæger. Herudover har vi bl.a. en 
stor skadestue/akutklinik, mødelokale og personaleafdeling. Klinikken er del af Gandrup 
Sundheds- og Kulturcenter, som udover lægeklinik også består af kommunale tilbud i form 
af sundhedsplejen, hjemmesygeplejen, sygeplejeambulatorium og rehabiliteringstilbud. 
Fra 1. marts 2020 har vi indgået samarbejde med privat forskningsklinik Sanos. Deres 
klinik på ca 800 kvm ligger i åben forlængelse af vores. Vi vil i perioder deltage i deres 
forskning, hvilket man også som uddannelseslæge vil kunne deltage i.    



Dagligdagen i klinikken 

Klinikken har åben fra kl. 8-16. 

Vi møder alle kl. 8.00, hvor vi hilser på hinanden og udveksler evt. korte beskeder. Fra kl. 
8-9 er der telefonkonsultation, hvor uddannelseslægen - alt efter uddannelsesniveau, 
deltager. Fra kl. 9-12 har alle konsultationer og fra kl. 12-13 er der middagspause, hvor det
er obligatorisk at alle er samlet fra kl. 12.30 -13.00. Fra kl. 13.00 og resten af 
arbejdsdagen er der igen konsultationer. 1. onsdag i måneden har vi personalemøde. 
Derudover har vi to onsdage i måneden undervisning fra kl. 13-14, hvor også 
uddannelseslægen forventes at forestå undervisning. Der er hver dag afsat ml. 15 – 30 
minutters supervisionstid til uddannelseslægen – afhængig af uddannelsesniveau. Her 
gennemgås dagens kliniske problemstillinger, overordnede emner mm. Desuden bruges 
supervisionen også til at gennemgå og godkende kompetencerne. Dette vil ske løbende 
og i henhold til logbogen. Udover den fastsatte supervision, lægger vi vægt på at 
uddannelseslægen altid har mulighed for ad hoc supervision i forhold til aktuelle kliniske 
problemstillinger. I klinikken benytter vi ultralyd til diagnosticering og udredning, hvorfor du 
som uddannelseslæge har mulighed for at lære om brugen af ultralydsdiagnostik i almen 
praksis. 

Lægerne i klinikken deltager i regionens vagtlægeordning. Uddannelseslægen har dermed
mulighed for at få opfyldt kompetencerne, der kræves i henhold til uddannelsesplanen på 
dette område.

Uddannelseslægen

I klinikken lægger vi stor vægt på at have uddannelseslæger, og værdsætter det faglige og
sociale input uddannelseslægen bidrager med. Vi bestræber os på at være en god 
uddannelsespraksis, såvel fagligt som socialt, så uddannelseslægen går derfra og føler sig
bedre klædt på til livet som praktiserende læge. For at dette skal lykkes, kræver det at 
uddannelseslægen bidrager aktivt og også selv tager ansvar for egen læring samt  
prioriterer evalueringen af uddannelsesforløbet og praksis således, at klinikken løbende 
kan udvikles og hele tiden blive et bedre uddannelsessted. Vi lægger stor vægt på et godt 
arbejdsmiljø med plads til humor og arbejdsglæde. Vi forventer at alle i klinikken bidrager 
til dette - også uddannelseslægen. Klinikken følger det fastsatte uddannelsesprogram og 
vi har udarbejdet et introduktionsprogram til de første 14 dage, som uddannelseslægen 
modtager inden opstart. Inden ansættelsen i klinikken tilbydes en forsamtale, hvor det 
videre forløb aftales. De obligatoriske samtaler, introduktionssamtalen, justeringssamtalen 
og slutevalueringssamtalen afholdes efter gældende regler.

Hvis du er interesseret i en uddannelsesstilling i klinikken bedes du kontakte en af 
lægerne. 


