
Praksisbeskrivelse

Navn: Lægerne Postvænget.

Beliggenhed: Postvænget 1, 9440 Åbybro. Jammerbugt Kommune.

Praksisform: Kompagniskabspraksis. 6240 tilmeldte patienter blandet by- og landpraksis.
Åbent for tilgang pr.1-10-2014.

Kompagnoner: Marianne Lund født 1954, Kathrine Borregaard født 1959,
Marianne Tolstrup født 1963, Jannie Morsing født 1970 og Kristian Mortensen født 1976.

Lokaleforhold: Ejendom i et plan beliggende i villakvarter. Areal 440 kvm. Indeholder 9 
konsultationsrum, laboratorium, venteværelse, skranke og entre, store fordelingsarealer ( gange-
åbent rum) personalerum med køkkenfaciliteter, 3 toiletter heraf et personaletoilet, depotrum og 
redskabsrum. Som uddannelseslæge har man eget konsultationsrum.

Historie: Det oprindelige lægehus blev bygget i halvfjerdserne. Der er siden foretaget tre udvidelser 
sidst i 2008.
Fra starten var lægerne Erik Sørensen og Niels Holme kompagnoner.
I 1987 blev Frits Christensen optaget som tredje kompagnon.
Niels Holme solgte sin praksisandel i 1995 til Marianne Lund. Kathrine Borregaard indtrådte i 
1998, da praksis blev delepraksis. Der blev siden tildelt et ekstra ydernummer, så da Marianne 
Tolstrup indtrådte i 2002, blev praksis igen delepraksis.
I 2008 gik Erik Sørensen på pension og solgte sin praksisandel til Jannie Morsing.
Frits Christensen forlod praksis til fordel for andet arbejde i 2009. 
I 2014 er Kristian Mortensen blevet optaget som 5. kompagnon.



Parkeringsforhold: Egen stor parkeringsplads med båse heraf 5 til læger og 1 til Falck og 
befordringstransport til ældre og handicappede. Gode muligheder for parkering på nærliggende 
veje.

Trafikforbindelse: Gå afstand (ca. 150 m) til busstoppested. Togforbindelse fra Nørresundby
(Lindholm) og Aalborg. Lufthavn 15 km fra praksis.

Personale: 4 deltidssekretærer. 2 deltidssygeplejersker. 1 bioanalytiker. 1 rengøringsassistent.
Haveserviceordning.

Uddannelseslæger: Vi har uddannelseslæger en stor del af tiden på alle niveauer. Basislæger, 
introduktionslæger og hoveduddannelseslæger. Jævnligt 2 på samme tid. Praksis har også deltaget i 
undervisningsforløb for medicinstuderende.

Undervisning og supervision: Alle kompagnoner underviser og superviserer. Hver uddannelseslæge 
har ansvarlig tutorlæge. Tre af lægerne er godkendt som tutorlæger. Der er planlagt, skemalagt 
supervision efter uddannelsesniveau og ad hoc supervision efter behov.
Uddannelseslæger må altid kontakte os for hjælp og vejledning.

Dagsplan læger:
Telefontid         8.00-8.45
Konsultationer 9.00-12.00
Frokost           12.00-12.45
Konsultationer og sygebesøg 12.45-16.00 ( 16.30 på onsdage og 13.00 på fredage)
Vagtring med 6 deltagende læger fredag 13.00-16.00



Arbejdstid uddannelseslæger: 37 timer ugentligt efter aftale. Arbejdstiden placeres i klinikkens 
åbningstid. Vi bestræber os for at imødekomme individuelle hensyn.

EDB: Medwin. Hjemmeside med mulighed for e-mail konsultation, medicinbestilling og 
tidsbestilling. Hjemmeside: Laegernepostvaenget.dk.  E-mail adresse: 
laegerne@laegernepostvaenget.dk  Tilmeldt Datafangst. FMK november 2013.  

Kontakt: Lægerne Postvænget. Postvænget 1. 9440 Åbybro. Tlf: 98 241311
E-mail:  laegerne@laegernepostvaenget.dk
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