
Praksisbeskrivelse:

Lægehuset, Skovvejen 5 i Hirtshals er en kompagniskabspraksis, der siden 1972 har fungeret først med 5 

læger siden med 6 læger.

Praksis består for nuværende af:

Astrid Mariegaard, som kom med som første kvinde i 1987.
Niels Jørgen Adolfsen, kom til ved opnomering til 6 læger i 1989.
Claus Axelgaard startede i praksis i 1992.
Flemming Pedersen kom til i 1996.
Lars Breuning indgik i kompagniskabet fra 1998.
Birgitte Ribergaard Mikkelsen indgik i kompagniskabet i 2002.

Alle læger er uddannede tutorlæger.

Der har stort set konstant siden midten af 80’erne været enten praksisreservelæger eller 
uddannelsesamanuenser tilknyttet praksis. Vi finder uddannelsen i almen praksis vigtig og synes, det er en 
positiv udfordring og kilde til gensidig inspiration.

Praksis er beliggende som den eneste i Hirtshals by, praksis har tilknyttet lidt under 10.000 patienter, 
hvoraf næsten alle er gr. 1 og kun ganske få gr. 2 patienter.

I praksis er ansat:

3 sygeplejersker
2 klinikassistenter
1 sekretær

Dagsrytme:
Kl. 08.00 – 08.30 Telefontid alle faste læger
Kl. 08.30 – 09.00 Konsultation akutte patienter
Kl. 10.00 – 10.30 Kaffepause/konference
Kl. 11.00 – 12.00 Telefontid uddannelseslæge
Kl. 12.30 – 13.00 Konsultation akutte patienter
Kl. 08.00 – 16.00 Al øvrig tid er afsat til konsultation med tidsbestilling, dog således at der hver formiddag 
og eftermiddag er en læge, der kører sygebesøg og behandler akutte patienter.

Vagtarbejde:
Vi er tilknyttet vagtordningen i Region Nordjylland. Der er mulighed for at praksisreservelæger kan følge 
tutorlæge på vagter, men ikke mulighed for selvstændig vagtkørsel. Uddannelsesamanuenser kan køre 
enkelte vagter med tutorlæge i  bagvagt (4-6 vagter), dog kan uddannelsesamanuensis ikke have 
visitationsvagter og som følge deraf ikke nattevagter.



De første uger i praksis:

De første dage får du mulighed for at ”snuse” til hverdagen i vores praksis. Der er ikke sat patienter til hos 
dig, men kan fx koble dig på en af lægerne og sidde med ved konsultationerne eller tage med på sygebesøg.
Når du føler dig klar til det, vil du hurtigt få sat patienter til på din tidsbestilling. 

Desuden er der afsat tid til oplæring i vores EDB-program (PLC = praktiserende lægers computer) og du kan 
øve dig i anvendelse af programmet.

I løbet af de første par uger vil der blive afsat tid til introduktionssamtalen. En af lægerne er hovedansvarlig
tutorlæge, og det er sammen med hende/ham, du har introduktions-, justerings- og 
slutevalueringssamtalen.

Foruden arbejdet i konsultationen er der også et arbejde med sygebesøg, som du i begrænset omfang 
kommer til at tage del i (ikke behov for egen bil).

Uddannelsesamanuenser får ligeledes mulighed for i god ro og orden at sætte sig ind i klinikkens 
arbejdsgange, og de har også fuld medbestemmelse, hvad angår, hvor mange patienter de får sat til samt 
tilbud om supervision efter behov med faste tider hertil i arbejdsskemaet.
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