
Praksisbeskrivelse
Historik:
Lægeklinikken i Centrum er en relativ ny-etableret praksis beliggende i det historiske Jens 
Bangs Stenhus i Centrum af Aalborg.
Jonna Otte Thomsen (JOT) startede den 1. januar 2005 i 0-praksis i en nyrenoveret
lægeenkelejlighed ved siden af Praktiserende læge Svend Hede. JOT havde tidligere arbejdet 
to år som kommunelege i Sand på Vestlandet i Norge, 1988-1989 og fra 1. januar 1990 til 31. 
december 2004 i et 3 mands-kompagniskab i Hjallerup, der ligger 20 km nordøst for Aalborg.
I løbet af de første 11 måneder i 2005 var der opbygget en praksis med 1600 patienter. Men 
der var akut mangel på plads i venteværelset, så derfor indgik JOT en aftale med Svend Hede, 
som dengang var 74 år, og det resulterede i, at hun overtog hans patienter, ca. 1100 
personer, og hans lokaler pr. 1. januar 2006.
Derefter fulgte en gennemgående renovering af disse flotte lokaler inkl. tårnet på Nytorv med 
udsigt til Limfjorden, dog med respekt for det gamle og fredede hus og i august 2006 kunne 
der holdes reception for alle involverede i projektet samt nye kolleger fra byen.
Pga. af det store patienttal, de gode lokaler og fordi JOT ønskede en kollega, videresolgtes den 
del af praksis, som havde tilhørt Svend Hede til Stig Irvin Petersen, hvorefter praksis 
fungerede som samarbejdspraksis frem til 2011, hvor Stig flyttede sin praksis. 
Grundet fortsat behov for og ønske om udnyttelse af lokaler samt dagligt kollegialt 
samarbejde, blev den daværende solo-praksis pr. 01.04.2012 konverteret til 
kompagniskabspraksis idet Anette Andersen Vittrup (AVI) købte sig ind som fuldgyldig 
kompagnon.
Vi råder i praksis desuden over yderligere et 3. ydernummer, der aktuelt er besat af fastansat 
speciallæge i Almen Medicin, Christian Vejlø. Intentionen er at der kommer en 3. fuldgyldig 
kompagnon, når lejlighed byder sig.

Faste læger i praksis:
Jonna Otte Thomsen, født 1955, Cand. Med. Aarhus Universitet 1981.
JOT har ud over praksisarbejdet arbejdet som Efteruddannelsesvejleder for praktiserende 
læger i flere år, som Uddannelseskoordinator og senere som Klinisk Lektor i Almen Medicin 
som led i Videreuddannelsen af læger til Speciallæger i Almen Medicin. JOT har været 
tutorlæge fra 1993, dvs. har haft vejlederfunktion for hhv. lægestuderende og yngre læger 
ansat i praksis. JOT er nu praksiskonsulent for Aalborg Kommune.
JOT har gennemført den 1-årige Familieterapiuddannelse og den 3-årige 
psykoterapiuddannelse ved Psykiatrien i Nordjylland og hun har i 2014 afsluttet en 2-årig 
uddannelse som psykoterapeut i kognitiv adfærdsterapi ved psykiatrien i Region Midtjylland.
Anette Andersen Vittrup, født 1973. Cand. Med. fra Århus Universitet 2004. Speciallæge i 
almen medicin pr. 31.03.2012.
AVI har under uddannelsen samt postgraduat arbejdet på forskellige afdelinger bl.a.
ortopædkirurgisk afdeling, mave-tarm kirurgisk afdeling, thorax- og karkirurgisk afdeling, 
medicinsk afdeling, gyn-obs. Afd., børneafdelingen samt forskellige almene praksis i Region 
Nordjylland frem til nedsættelsen i egen praksis i 2012.
Tutorlægekursus i april 2013.
Deltager i fortløbende supervisionskursus ved Psykiatrien i Aalborg.
Christian Vejlø, fast ansat speciallæge i praksis. Christian er uddannet speciallæge i almen 
medicin pr. 31.07.2013 og har siden da været ansat i klinikken.

Øvrigt personale i praksis:
Ulla Birk, praksissygeplejerske. Ulla har været ansat v. JOT siden opstart af praksis. Tidligere 
ansat som praksissygeplejerske hos Lægerne i Hjallerup. Før dette var hun sygeplejerske i 
Hjemmeplejen i Dronninglund Kommune.
Marianne Schneider Holmgaard, praksissygeplejerske. Marianne har været ansat siden 



februar 2014. Tidligere ansat på ortopædkirurgisk ambulatorium, hjemmesygeplejen, 
blodbanken, neonatalafdeling samt intensivafdeling.
Samantha Dewi Montellano, lægesekretær.  Samantha har været ansat siden 2009, 
herunder uddannet til lægesekretær på klinikken.
Mette Møller, lægesekretærelev. Mette har været ansat siden 2013.
Jørgen M. Jørgensen, teknisk sekretær. Han sørger for at alt EDB, telefonanlæg, 
opdateringer, elektroniske indberetninger, digital signatur m.m. fungerer.
Joan W. Trangeled, merkonom og fleksjobber. Hun tager sig af diverse praktiske ting samt 
regnskaberne.
Uddannelseslæger. Praksis er en uddannelsespraksis, og vi sætter stor pris på den udvikling 
og dynamik som dette bidrager med. Der vil, når muligt, være tilknyttet 1-2 uddannelseslæger 
på forskellige uddannelsestrin fra lægestuderende til fase-3 læger.

Patienttal og -sammensætning:
Der er tilmeldt ca. 4800 patienter, primært grp. 1 patienter, men også enkelte grp. 2 
patienter. Patientandelen udgøres for en stor del af kvinder og børn, men efterhånden også en 
del mænd. Patientgrupperne er typiske for en midtby-praksis med en del studerende og 
psykisk syge. Med tiden er der dog kommet flere og flere familier, da der fødes børn ”ind i” 
klinikken.

Specielle forhold:
Da vi har trapper til klinikken, besøger vi de ældre og de handicappede samt gør brug af 
mobillaboratoriet, hvis det skønnes nødvendigt.

Vagtforhold:
Praksis deltager i en dag-vagtring bestående af i alt 12 praktiserende læger fordelt på 7 
klinikker, hos hvilke vagten går på skift hver uge året rundt. Vi har indtil videre vagt 2 uger ud 
af 12. Dette betyder, at telefonen kan stilles om til vagthavende efter kl. 13.00 alle hverdage.; 
vi henviser dog oftest til eget akutnummer man.-tors. fra 13-16. Tillige hjælper vi hinanden 
ved kurser, ferie og sygdom.
Lægevagtsordningen i Region Nordjylland dækker vagten fra kl. 16.00, i weekender, på søn-
og helligdage (se Landsoverenskomsten). 

Information om følgevagter, vagtydernummer m.m.:

Lægevagten i Region Nord
Lægernes Hus i Nordjylland
Rømersvej 10
Postboks 435
9000 Aalborg
Fax.nr. 98 13 24 17

Majbritt Drejer Nielsen
Tlf.nr. 20 18 61 01
Email: mdn@nj-lkf.dk

Rikke Lindberg
Tlf.nr. 20 18 61 02
Email: rl@nj-lkf.dk

Samarbejdspartnere:
I Jens Bangs Stenhus er der foruden vores praksis en psykologklinik og ØNH læge. Vi gør brug 
af hinanden eks. til direkte patientbehandling, til at låne ting samt få nye idéer.
Der ud over samarbejder vi naturligvis med de øvrige speciallæger i byen, eks. ønh-læger, 
øjenlæger, børnelæger, gynækologer og hudlæger. 



Desuden har vi et godt samarbejde med byens Fysioterapeuter og Kiropraktorer. 
Patienterne bor henholdsvis i Aalborg Kommune (de fleste) og i Brønderslev Kommune. 
Ganske få bor andre steder og da kun midlertidigt, idet vi prøver at opretholde 15 km. 
grænsen, så vidt der er rimeligt og muligt. Vi har i kommunerne samarbejde med 
hjemmesygeplejen og kommunens socialrådgivere, hvilket for den enkelte patient kan være 
meget komplekst med flere forskellige kontaktpersoner.
Rehabiliteringscenter for tortur/krigsofre, som kommunens socialrådgivere og vi som 
praktiserende læger kan henvise til.
Aalborg Kommunes rehabiliteringstilbud. Bl.a. Sundhedscenteret i Nordkraft samt andre 
rehabiliteringscentre i kommunalt regi, hvor Aalborg Kommune giver træning til bl.a. KOL, 
Hjerte-kar patienter, rehabilitering til kræftpatienter, rygpatienter og kostvejledning til 
overvægtige og andre – se desuden Aalborg Kommunes hjemmeside. 
Misbrugscentret, hvor patienter med misbrug af såvel stoffer som alkohol kan få hjælp til 
afvænning og fastholdelse af dette.
Der er lokalpoliti på Klostertorv, få meter fra praksis, men dem gør vi heldigvis ikke brug af så 
tit.

Links:
www.laegeklinikkenicentrum.dk
Klinikkens hjemmeside for yderligere præsentation samt uddybning af arbejdstilrettelæggelse 
og uddannelsesforhold (siden er aktuelt (okt. 2014) under udarbejdelse, så kontakt klinikken, 
hvis noget mangler).
http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/krav_til_
tutorpraksis/uddannelsesprogram_for_alle_uddannelseselementer/
Uddannelsesprogrammer.
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