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Lægehuset Dronninglund drives som en kompaniskabspraksis med 3 kompagnoner. Praksis er en 
typisk praksi for en mindre provinsby. Vi har ca 4800 patienter tilmeldt og har lukket for tilgang, 
dog godkender vi dispensationsansøgninger for nytilflyttere og patienter med tilknytning til 
klinikken.

Vi har 6 enkelte konsultationsrum, 1 dobbelt rum, et laboratorie/skadestue. Stort sekretariat og 
stort venteværelse samt en frokoststue. 

Vores lokaler er lejede og bygget i 1975. Der er løbende foretaget ændringer og forbedringer.

De 2 kompagnoner er nyetablerede fra april 2018 men Jens-Henrik Lindrup forsætter nogle år 
endnu så der kommer til at ske et glidende generationsskifte.

Vi bruger Win-plc og har IP-telefoni og er ved gradvist at introducere flere online-tilbud til vores 
patienter.

Vi har gennem mange år haft glæden af at have uddannelseslæger tilknyttet klinikken og vil 
fremover også kunne tilbyde 1-2 uddannelseslæger muligheden for at se det brede udvalg af 
patienter som vi varetager behandlingen af. er vil man have en god mulighed for at være 
familielæge. Desuden laver vi et stort omfang af kirurgia minor.

Vi er selvdækkende, dvs i alle hverdage dækker vi selv vores patienter fra 8-16. Det syntes vi giver 
den bedste kontinuitet og service til vores patienter


Lægerne:

Jens-Henrik Lindrup, kompagnon siden 1995

Silja Als-Frederiksen, kompagnon siden 2018

Christine Sanddal Lindholt, kompagnon siden 2018


Personale:

- Tove Christensen, sekretær

- Bodil Larsen, sekretær

- Vibeke Højbjerre, bioanalytikker, tager blodprøver, LFU og EKG. Styrer INR behandlingerne. 
Desuden laves halspodninger, urinundersøgelser mm

- Helle Birk, sygeplejerske, kronikerkontroller, sårbehandling, blodprøver og vaccinationer


Dagsprogram:


8-9 telefonkonsultation

9-9.30 opfølgning/supervision (8.45-9.15)/kaffepause

9.30-11.30 planlagte patienter

11.30-12.00 subakutte patienter

12.00-12.30 opfølgning/papirarbejde

12.30-13 Frokost

13-13.30 Akut konsultation

13.30-15.15 planlagte patienter


Vi har en læge der dagligt varetager den akutte funktion incl receptgodkendelse og 
korrespondancer:

8-9 telefonkonsultation

9-9.30 Opfølgning/kaffepause

9.30-11 Akutte 9 min konsultationer

11-12 Akutte besøg

12-12.30 opfølgning

12.30-13 frokost

13-16 akutkonsultaion/akutte besøg




I forbindelse med uddannelseslæger vil vi tage udgangspunkt i den enkelte læges kompetancer 
og uddannelsesniveau når der fastlægges et uddannelsesprogram. Vi har som udgangspunkt 30 
minutters konultationer til basislæger og start intro, og 20 minutters tider til slut intro og fase 1+2. 
Fase 3 vil med tiden komme ned på 15 minutters tider, men vi tager altid udgangsounkt i den 
enkelte læge. Vi vil arbejde med fokusblokke dvs 1 månedkunne fokus være på rygpatienter eller 
diabetikere så vores uddannelseslæger vil få flere af den type patienter i den givne periode og 
opnå større rutine.

De første 2-3 uger vil forløbe med gradvis introduktion til klinikkens arbejdsgange og i denne 
periode vil vi også planlægge det individuelle uddannelsesprogram. Vi følger selvfølgelig de 
kompetancemål fastlagt centralt.



