
   Lægehuset i Strandby

  

Adresse: Strandvej 1 a, 9970 Strandby.   Tlf. 98 48 12 41

Praksis er en solopraksis etableret af læge Knud Hans Wilson i 1960.

Læge Finn Thue Torp, overtog praksis i 1989.

I 2007 flyttede praksis til et helt nybygget lægehus på Strandvej 1 a, på i alt ca. 200 m2.

Klinikken er beliggende 2 minutters gang fra Skagensbanens togstation i Strandby.                                                                            
Det tager ca. 5 minutter at komme til Strandby station fra Frederikshavn banegård med Skagensbanen.

Der er i alt tilmeldt ca. 1900 gr. 1 patienter.

I sommer perioden er der en del turister, hovedsageligt fra ferieområdet mellem Strandby og Skagen med de mange 
sommerhuse og flere campingpladser. Mange skandinaviske og tyske turister.

Strandby har en stor fiskerihavn og tilknyttet fiskeindustri.

Klinikken indeholder reception, venteværelse, 4 store konsultations rum, mindre akupunktur rum, laboratorium,
kontor, personale rum, omklædningsrum for personale med eget skab og tilgang til bad.

Vi har 12 kanals EKG, spirometer, tympanometer, BT apparater til udlån, varmeskab til urindyrkning.  I vores 
laboratorium foretages CRP, SR, HB, urindyrkning. Klargøring af biologisk materiale til forsendelse.

Der er eget fuldt udstyret konsultations rum til uddannelseslægen.

Vi tager os af en del småskader.

Vi arbejder ud fra det princip, at vi gør os færdig hver dag, forstået sådan, at der ikke er nogen ventetider. Alle 
patienter kommer til samme dag, hvis det ønskes og det gør de fleste.

De akutte patienter finder vi tid til ind imellem de aftalte tider.

Læge:

Finn Thue Torp, født i 1951, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge siden 1989.

Er uddannet fra Århus Universitet. Postgraduat uddannelse i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring.

Uddannet flyverlæge.

Specialinteresse med flere kurser inden for idrætsmedicin og akupunktur.



Personale:

Randi Torp, sygeplejerske

Joan Søndergaard, sygeplejerske.

Praktiske forhold:

Klinikken har åben mandag til fredag fra kl. 8 til 15.

Fra kl. 8.00 til kl. 09.00 er der telefontid, hvor lægen tager telefonen.

Konsultationer og sygebesøg efter aftale fra kl. 08.00 til kl. 12.00 og igen fra kl. 13.00 til kl. 15.00.

Vi kører med konsultationer med 1o minutters interval, dog med ekstra tid efter skøn til mere vanskelige 
problemstillinger, børne- og svangre undersøgelser, attester, operative indgreb m.m.

Vi holder middagspause og konference fra 12-13. 

Fra kl. 15 til 16 er vi tilknyttet en vagt ring med Læge Flemming Lyng i Aalbæk og Lægerne i Kvissel.

Hos uddannelseslægen sættes der som start 20 minutter af til hver konsultation. Derudover ” buffer tid, så man kan 
indhente programmet, hvis man er kommet bag efter.

Supervision foregår dagligt og løbende efter behov og uden ventetid for uddannelseslægen. Tutorlægen træder til 
straks.  Sidst på dagen samler vi op på hvad der måtte være. Der er daglig konference med læger og sygeplejerske  i 
tidsrummet 12-13, efter behov og ønske.

Deltager i lægevagten med aftenvagter på hverdage fra 16-23. Uddannelseslægen deltager i vagterne efter eget 
ønske og behov. Alle vagter udgår fra Lægevagten i Frederikshavn.

Uddannelseslægens arbejdstid tilrettelægges individuelt så møde og gå tid passer med tog tider, andet. Den ugentlige 
arbejdstid er omkring 37 timer med afspadsering for vagtarbejde.

EDB system XMO. 

Vi skriver alle egne notater, attester, henvisninger og lignende. Vi koder selv kontakter, er tilsluttet datafangst og 
fælles medicinkort.

Du er velkommen til at kontakte klinikken for mere information. Du er også velkommen til at besøge klinikken.

Med venlig hilsen 

Finn Thue Torp.
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