
BESKRIVELSE AF PRAKSIS

Lægerne Louise Plads
v. Agnete Giørtz, Jørgen Boserup og Lene Staahltoft.
Louisegade 2A, st. th
9000 Aalborg

Vi har til huse i lejede lokaler i stuen i midtbyen. 
Optageområdet er hele Aalborg Kommune.
Praksis er en kompagniskabspraksis bestående af lægerne:
Agnete Giørtz, født 1952 i praksis siden 1989.
Jørgen Boserup, født 1956 i praksis siden 1993.
Lene Staahltoft, født 1972 i praksis siden 2010.

Personale: 
Sekretær Annette Rytter 32 timer ugentligt.
Sygeplejerske Lilli Johansen 32 timer ugentligt.
Sygeplejerske Pernille Kusk 26 timer ugentligt.
Daglig rengøring af klinikken foretages af et rengøringsfirma.

Dagsrytme læger:
Kl. 08.00 - 09.00: Telefontræffetid   
Kl. 09.00 - 09.15: Kaffepause
Kl. 09.20 – 12.00: Patientkonsultationer med 10 min til hver patient, og med mulighed for 
                               dobbelttider ( f.eks. samtaler, spiral, tumorfj)
Kl. 12.00 - 12.30: Frokost, evt. medicinalrepræsentant tirsdag og torsdag. 
Kl. 12,30 -  ??    : Patienter og til sidst sygebesøg.

Onsdag: Møder den ene læge til telefontræffetid 8-9 og derefter sygebesøg, og de andre har 
formiddagen fri. 
Alle møder til eftermiddagskonsultation.
  
Løbende godkender vi medicinbestilling, laboratoriesvar og epikriser.

Vores lokale vagtring overtager kl. 14 man., tir. og tor. 
Onsdag har vi vagten til kl. 16.00 – fredag til kl. 13.00. 
Dvs. at telefonen lukker for patienthenvendelser fra kl. 14 (fredag kl. 13.00), de dage hvor vi ikke 
selv har vagten.

Uddannelseslægens arbejdstid :
Mandag: 07.50 - 15.50
Tirsdag: 07.50 - 15.50
Onsdag: 12.15 - 18.15
Torsdag: 07.50 - 15.50
Fredag: 07.50 - 14.50



Man møder således i god tid så computeren er startet op og man er klar til at møde patienterne, der 
kommer/ringer kl. 08.00  

EDB: XMO 

KONKRETE FUNKTIONER:
Tidsbestilling: 
Agnete, Jørgen og Lene har patienter sat til hver 10. min. 
Uddannelseslægen vil have en patient ca. hver 20. min. 
Det tilstræbes, at lægerne hver dag er ”færdige” nogenlunde samtidig. 
Der afsættes dobbelttid til l. graviditetsundersøgelse samt børneundersøgelse, til spiraloplæggelse 
og små operationer. 
Desuden dobbelttid til de patienter, der beder om ekstra tid (psykiske problemer o.l.). 

Der kan visiteres umiddelbart til blodprøver og urinundersøgelser (blærebetændelse) og 
vortefrysning hos sygeplejersken. 
Besøg aftales altid direkte mellem læge og patient.

Medicin: 
Som hovedregel kan al fast medicin fornyes. 
Især i forbindelse med smertestillende samt sovemedicin må der være opmærksomhed på evt. 
overforbrug. 
Ved tvivl skal patienten kontakte lægen i telefontræffetiden. 
Ved bestilling af p-piller kan det kontrolleres, at patienten ikke ”mangler” et celleskrab!
Lægerne godkender al medicin der bestilles.

Øvrige forhold: 
Hvis hjemmesygeplejersker eller patienter, der absolut ikke kan vente, pga. super akut opstået 
sygdom, til næste telefontræffetid, kan man få telefonnummer, navn og lægen vil ringe op ved 
førstkommende lejlighed.

Undersøgelser: 
På vores laboratorium tages blodprøver til forsendelse til Sygehus-laboratorium mhp. analyse. 
CRP, SR, BS, Hb., INR, laver vi selv. 
Urin samt dyrkning og resistens (D+R) og graviditetstester samt  halspodninger laver vi selv. 
Desuden laver vi lungefunktionsundersøgelser (spirometri) og EKG.

Vagtgruppe: 
Vi er medlem af en vagtgruppe på 12 personer, hvor vi skiftes til at holde eftermiddagsvagt for 
hinanden fra kl. 14-16. hverdage undtagen onsdag.
Vi passer patienterne for hinanden ved ferie, kursus og sygdom. 

Gruppen består af flg. læger:
Dennis Staahltoft tlf. 98136090
Hansen og Junge tlf. 98120473
Elisabeth Kellmer tlf. 98121100
Palle Juul tlf . 98126292
Jens Christian Schrøder og Daniel Kristensen tlf.  98120711



Carsten  Andreasen tlf.  98122575
Mikkel Nordkap tlf. 97654321  

SAMARBEJDSPARTNERE :
Mht. hvilke speciallæger vi henviser til henvises EDI-listen i vores EDB-system.

I dag anvender vi oftest henvisningshotellet – især hos hudlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter og 
psykologer.

Øre-Næse-Halslæger og øjenlæger kræver normalt ikke henvisning. 
Patienten kan henvende sig selv direkte dertil. 

Laboratoriet Sygehus Syd: Patienter kan henvende sig der direkte med henvisning.
Vi tager dog normalt langt de fleste blodprøver selv + EKG her på klinikken.

Røntgenafdelingen Aalborg Sygehus Nord:  ”åben konsultation” for rtg. af thorax dagligt mellem 
kl. 10 og 11.30. 

Røntgenafdelingen Hobro Sygehus: ”åben konsultation” for et enkelt billede (ét knæ, ét fodled etc.) 
mellem kl. 10 og 13 - dog ikke fredag. 

Ved akut indlæggelse af medicinske patienter henvises til medicinsk visitator på Aalborg Sygehus, 
denne afgør så hvilket sygehus patienten skal indlægges på. 

I øjeblikket arbejder vi på at få ”åben konsultation” ½ time daglig. Dette vil formodentlig opstarte 
1. november 2013. I så fald vil uddannelseslægens mødetid ændres om onsdagen til følgende: kl. 
10.45 - 16.45
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