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Praksisbeskrivelse for Lægeklinikken Sulsted  

Velkommen til vores lægepraksis.  
 
Vi ønsker at deltage i videreuddannelsen af yngre læger i almen medicin, fordi vi anser det for vigtigt, at alle 
læger, uanset hvilket felt de vil specialisere sig i, får en konkret viden om og oplevelse af, hvordan 
arbejdsgangen er i den primære sundhedstjeneste – det første sted patienterne henvender sig til ved 
mistanke om sygdom. Desuden sætter vi pris på at få et frisk pust udefra fra en læge, som ser på vores 
dagligdag i et andet perspektiv og kommer med konstruktiv tilbagemelding. Derfor har vi haft 
uddannelseslæger i vores praksis siden 1993.  
Vi forventer, at du deltager aktivt i det daglige arbejde og forholder dig åben og spørgende og deltager med 
konstruktiv kritik til glæde for begge parter.  
 
Præsentation af ansættelsesstedet: 
Lægeklinikken i Sulsted, ydernummer 074454 
Doktorstien 5 
9381 Sulsted 
Telefon:  98 26 12 66 
Akuttelefon: 96 38 38 50 
Fax:  98 26 02 99 
www.doktorstien.dk  
 
Praksis er en 4-mands kompagniskabspraksis med følgende læger: 
Læge Claus Anker Nissen, født 1958, praktiserende læge siden 1994 
Læge Erik Hauberg, født 1956, praktiserende læge siden 1995. 
Læge Nitnoi Winsløw, født 1965, praktiserende læge siden 2006. 
Læge Christine Riis Houe, født 1978, praktiserende læge siden 2014.  
 
Praksis har uden afbrydelser været uddannelsessted siden 1993. Desuden deltager vi aktivt i 
studenterundervisningen. Praksis er beliggende i Region Nord, i en forstad 14 kilometer nord for Aalborg.  
Vi betjener cirka 9000 patienter, der set ud fra et uddannelsesmæssigt synspunkt, udgør en gunstig og 
varieret sammensætning.  
Alle læger er vagtaktive samt uddannede tutorlæger.  
 
Personale: 
Lægesekretær Mie Nørgaard 
Lægesekretær Pernille Jensen 
Lægesekretær Rikke Kristensen 
Sygeplejerske Annette Bendixen 
Sygeplejerske Helle Krohn 
Sygeplejerske Helle Villesen 
Sygeplejerske Sanne Printz Thomsen 
Rengøringshjælp Kumar Saravanamuthu 
Fire medicinstuderende 
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Praksis drives fra vores egne lokaler i et velindrettet, nymoderniseret lægehus, sidst gennemrenoveret og 
udbygget i 2020. Der er selvstændigt konsultationslokale til rådighed for de uddannelsessøgende læger.  
Såvel personale som læger i praksis deltager i smågruppe-baseret efteruddannelse.  
Praksis har også visse sociale traditioner, som vi håber, at du vil kunne deltage i – således sommerudflugten 
for læger, lægesekretærer, sygeplejersker og medicinstuderende, og julefrokosten – et aftenarrangement 
eksternt – for alle med ægtefæller/partner.  
 
Arbejdsgang: 
Alle hverdage: 
08.00-08.30:  Åben konsultation for akut opstået sygdom; disse patienter ses i tidsrummet 08.00-10.00 af 
en akutlæge, en akutsygeplejerske og en uddannelseslæge  
08.00-09.00:  Telefontid for øvrige læger (svar på prøver mv.) 
09.00-10.00: Telefontid hos lægesekretærer (medicin- og tidsbestilling) 
13.00-14.30: Telefontid hos lægesekretærer (medicin- og tidsbestilling); fredag dog kun telefontid fra 
13.00-14.00. 
 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:  
09.00-12.00: Konsultationer efter aftale afbrudt af en formiddagspause fra cirka 10.10-10.30 
12.00-13.00: Opsamling og frokost 
13.00-15.00: Konsultationer efter aftale 
15.00-16.00:  Evt. akutte patienter 
 
Onsdag:  
Akutlægen møder fra 08.00-16.00, en læge møder fra 08.00-15.00, øvrige læger møder 13.00-18.00. 
 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 
11.00-11.30: Telefontid hos sygeplejersker (sygeplejefaglige spørgsmål, svar på urinprøver)  
13.30-14.00:  Blodprøvetagning uden tidsbestilling, blodprøver skal være bestilt af speciallæge, sygehus 
eller læge i klinikken. 
 
Supervision: 
Der er daglig supervision af uddannelseslægen fra 13.00-13.30 ved en af husets læger. Det vil fremgå af 
dagsplanen, hvem det er.  
 
Akutlægen:  
er den læge, der kører sygebesøg og passer huset indtil klokken 16.00. 
Det er ligeledes akutlægen, der har ansvaret for, at alle de akutte henvendelser, der kommer til klinikken i 
løbet af dagen, bliver behandlet.  
 
Arbejdstid for uddannelseslægen: 
Uddannelseslægen er underlagt en til enhver tid gældende overenskomst for yngre læger i 
ansættelsesperioden. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med fast mødetid klokken 08.00. 
Uddannelseslægen vil dog efter eget valg kunne møde ind klokken 13.00 om onsdagen og deltage i 
aftenkonsultationen. Der er ligeledes mulighed for at deltage i vagtarbejde, som skal afspadseres.  
 
Arbejdstilrettelæggelsen i huset: 
Vores medarbejdere har mange og store selvstændige arbejdsopgaver.  
Sekretariatet, som ligger i tilknytning til venteværelset, er husets nervecenter. Her regerer 
lægesekretærerne. Deres arbejde består i servicering af patienter, dvs. patienter der både kommer til huset 
i egen person samt ved telefonisk henvendelse. Desuden varetager sekretærerne administrativt arbejde i 
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form af regnskab, løn, opsætning af kalender, vagtplan for klinikkens læger, vedligeholdelse af hjemmeside 
og praksisskærm, pasning af vores EDB, varebestilling mv.   
Sygeplejerskernes arbejde består dels i selvstændige konsultationer for udvalgte patientgrupper, fx 
sukkersyge, BT, astma og andre kronikergrupper, men en stor del af arbejdet består ligeledes i 
blodprøvetagning, vitalografi, EKG-tagning, celleskrab, børneundersøgelser, behandling af småskader og 
meget andet.  


