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Om praksis
Vi er en 3-mands kompagniskabspraksis beliggende i dejlige lokaler med udsigt over Fjorden. 
Vores patientgruppe er meget gennemsnitlig hvad angår aldersfordeling mv. De fleste patienter er 
fra Nørresundbyområdet, men vi har også patienter fra Aalborg og fra oplandet. 

Læger
Nicolai Engel har været kompagnon siden 1991. 
Marianne Siersbæk har været kompagnon siden 1990. Hun har en del arbejde ved siden af klinikken
som leder af Nord-Kap og er derfor væk fra klinikken nogle af ugens dage.
Marianne og Nicolai deler desuden morgenavis.
Rikke Dannesboe har været kompagnon siden 2020.

Personale
Vi har 2 sekretærer og 1 sygeplejerske.
Vores sekretærer har mange forskellige opgaver, bl.a. passer de telefon, visiterer, klarer 
medicinbestillinger, tjekker epikriser og laboratoriesvar og har administrative opgaver. Desuden har 
de kliniske funktioner, hvor de tager blodprøver, EKG, INR, urinprøver inkl. urinmikroskopi mv. 
Vores sygeplejerske har også mange forskellige opgaver, men varetager primært en stor del af 
kronikeromsorgen såsom kontrol af patienter med diabetes, KOL, hypertension mv.

Uddannelseslæger
Vi har oftest 1 uddannelseslæge i klinikken og evt. 1 uddannelseslæge på returdage.

Dagligdagen
Vi møder så vidt muligt i god tid og sætter pris på at drikke en kop kaffe sammen, inden dagen 
starter. 
Lægerne har telefontid kl. 8-9 hver dag og fra kl. 9.15 til 11.00 har vi planlagte patienter. Fra kl. 11-
12 har vi afsat tid til akutte patienter, som har brug for tid den samme dag. Vi holder hver dag 
frokostpause sammen med personalet og vi vender her gerne og ofte problemstillinger i fælles 
forum. Fra kl. 13 har vi igen planlagte patienter, indtil dagen slutter. 
Onsdag har vi lidt længere arbejdsdag og fredag lidt kortere dag. 
Som uddannelseslæge vil du arbejde på samme måde.
Måden vi strukturerer dagen på synes vi fungerer godt. Den giver høj tilgængelighed for patienterne
og vi har stort set ingen ventetid, hvilket er noget patienterne sætter pris på.

Generelt lægger vi stor vægt på, at stemningen i klinikken er god og at alle taler pænt til hinanden. 
Dette oplever vi smitter af på patienterne.
Ca. hver 2. måned har vi klinikmøde, hvor alle i klinikken deltager. Mødet kan fx. indeholde 



undervisning i et bestemt emne og det kan fint være uddannelseslægen, som efter aftale underviser. 
Vi bruger også møderne til fx. at se på dataudtræk vedr. vores kronikere, forbrug af medicin mv.

Vi anvender lægesystemet XMO, som vi synes fungerer godt. 
Vi indgår i en vagtring med andre klinikker i Nørresundby, hvor vi skiftes til at have 
eftermiddagsvagterne og et par gange om året mødes vi til sociale sammenkomster såsom 
sommerfest og julehygge.

Uddannelse og supervision 
Vi ser dig meget gerne til en ”kemisamtale”, hvor du og vi kan fornemme om det er det rigtige sted 
for dig.
Indenfor de første 2 uger af ansættelsesforløbet afholder vi en ”introduktionssamtale” og du vil i det
første stykke tid indgå i et introduktionsforløb, hvor du følger både en sekretær, en sygeplejerske og
forskellige læger, så du får en fornemmelse af, hvordan hverdagen i klinikken er tilrettelagt og 
bliver introduceret til de forskellige opgaver du vil få. Vi planlægger introduktionsperioden ud fra 
den enkelte uddannelseslæges behov og tidligere erfaringer.

Vi lægger stor vægt på, at ”kulturen” i vores klinik er, at alle må spørge alle, både erfarne og mindre
erfarne og vi bruger meget at vende problemstillinger og patienter med hinanden indbyrdes. 
Vi er meget tilgængelige for ad-hoc supervision af uddannelseslæger og personale i hverdagen. Vi 
kommunikerer med hinanden over et internt beskedsystem, hvor man kan ”kalde på hinanden” ved 
behov. På den måde kan vi også kalde på uddannelseslægen, hvis vi står med noget interessant i 
vores egen konsultation. 
Derudover har vi som udgangspunkt afsat en halv times supervision af uddannelseslægen dagligt 
efter frokostpausen, hvor der er mulighed for at gennemgå dagens patienter, drøfte bestemte 
problemstillinger, vurdere kompetancer i logbogen eller tage en ”fluen på væggen konsultation” 
eller en oplæring i en bestemt prodedure o.l. Vi tilpasser omfanget af supervision efter den enkelte 
uddannelseslæges behov. Vi skiftes til at varetage supervisionen fra dag til dag.

Vi ser frem til at møde dig!

Med venlig hilsen
Lægerne


