
Lægerne i Pandrup

                         

Velkommen til vores lægepraksis!

Vi ønsker at deltage i videreuddannelsen af yngre læger i almen medicin, da vi anser 

det for vigtigt både for dig som yngre læge og for os som praksis. Vi sætter pris på at 

få et frisk pust fra en læge, som ser på vores dagligdag i et andet perspektiv og 

kommer med konstruktiv tilbagemelding.

Vi vil gerne medvirke til, at du som uddannelseslæge får konkret viden om og 

oplevelse af arbejdsgangen i den primære sundhedstjeneste. Vi er det første sted, 

patienterne henvender sig ved mistanke om sygdom og i forbindelse med 

forebyggende undersøgelser.

Vi forventer, at du deltager aktivt i det daglige arbejde og forholder dig åben, 

spørgende og deltager med konstruktiv kritik til glæde for begge parter.

                                     



Præsentation af Lægehuset i Pandrup:

Vores praksis ligger centralt midt i Pandrup, der er gode busforbindelser til f.eks. 

Ålborg. Og vi har gode parkeringsforhold ved Lægehuset.

Vi har et funktionelt, moderniseret hus med vores egen skade-/operationsstue og 

laboratorium.

Praksis er en kompagnipraksis, dvs. at vi deler om alle patienter og personale.

Vi har været uddannelsespraksis siden 2010 og haft uddannelseslæger i flere faser.

Vores patientgruppe er mangfoldigt sammensat og vi har både børn, unge, voksne, 

gamle, fra alle sociale lag og fra både by og land. Vi har ca. 4200 patienter.

Vi ønsker et lægehus, hvor der er rart at komme både for personale og patienter. Vi 

mødes med respekt, venlighed og imødekommenhed både interne og i forhold til 

vore patienter.

Det tilstræbes, at hver patient behandles med høj faglighed og respekt for den 

individuelle person.

Vi arbejder selvstændigt men med godt, tæt samarbejde og søger hjælp hos 

hinanden. Dette fordrer både tillid og ansvar hos hver enkelt af os.



Vi er to faste læger:

Lisbeth Holst, født 1963, cand.med. 1992, Praktiserende læge i Pandrup fra 2000.

Palle Hyttel,    født 1950, cand.med. 1975, Praktiserende læge i Pandrup fra 1981.

Personale:

Sygeplejersker: Lone Thomsen og Ditte Schrader Poulsen

Sekretær/laborant: Lis Kjær Hansen og Nanna Højbjerg

Sekretær: Benthe Pedersen og Ulla Fisker



Udannelsesforløb:

Som uddannelseslæge her hos os, indgår du i den daglige rytme afpasset i forhold til 

dine kompetencer og erfaring.

Det enkelte uddannelsesforløb tilrettelægges individuelt med hensyntagen til 

uddannelseslægens erfaring, uddannelsesfase, mål for perioden og husets aktuelle 

arbejdsbelastning.

Det tilstræbes, at der er daglig supervision. Der er ALTID tid og plads til, at 

uddannelseslægen kan få den fornødne hjælp og svar på spørgsmål.

Vi planlægger sammen din opstart, hvor du kan starte langsomt op med kendskab til 

vort it-system (XMO) og lære vort hus at kende. De første dage kan du, om du 

ønsker det, følge en af os faste læger og herefter starte op med egne patienter. 

Du vil opleve alle former for patienter og arbejdsopgaver, alt fra akutte patienter til 

langvarige forløb med kroniske patienter.  

                                       

Alle obligatoriske samtaler; introduktion, justerings- og evalueringssamtaler 

varetages af Lisbeth Holst, som er tutorlæge i huset. Supervision foregår løbende og 

hos begge læger.



Beskrivelse af dagligdagen i praksis:

kl. 8.00-9.00:      telefontid for lægerne, sygeplejerskerne har patienter fra kl. 8.00    

                               og laboratoriet fra kl. 8.20.                                               

kl. 9,15-11,30:     patienter og evt. besøg.

kl. 11.45-12,30:   frokost som laves i lægehuset + konference for lægerne.

kl. 12,30-16,00:   patienter + evt. besøg.

Den sidste faste konsultationstid er dagligt kl. 14.45, herefter er der akuttider og 

besøg for akutlæge og besøgslæge.

Vi deler eftermiddagsvagten med Regionsklinikken i Kaas, fungerende på den måde,

at vi skiftevis har telefonvagten og deraf evt. følgende konsultationer for akutte 

henvendelser efter kl. 14.00 dagligt, dog fredag fra kl. 12.00.

Vi prioriterer højt at alle medarbejdere samles til frokost hver dag. Efter frokosten 

har lægerne konference hvor dagens besøgspatienter gennemgåes, 

postgennemgang og konference vedr. dagens patienter efter behov.

Opgaverne er således fordelt blandt lægerne, at man på skift har akutvagt, 

besøgsvagt og alm. planlagte konsultationer. 

Akutlægen: har fortrinsvist alle de patienter som henvender sig med akut opstået 

sygdom eller skader. Desuden køres de akutte besøg som kræver omgående 

behandling.

Besøgslæge: Kører alle planlagte og de akutte besøg som kan lægges i besøgstiden. 

I dagsplanen er det planlagt således at besøg køres kl. 10.00 – 11.45 samt 15.00-

16.00.



Vi forventer, at vore uddannnelseslæger alt efter deres erfaring/fase i 

uddannelsen, deltager i denne rotation. Ligesom vi forventer, at 

uddannelseslægerne har interesse i og lyst til at deltage i alle forhåndenværende 

opgaver i huset.
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