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Beskrivelse af praksis:  

Kompagniskabet blev oprettet i 2005. Beliggende Løvetorvet Mariager med gode parkerings muligheder. Kompagniskabet består 

af Lægerne Ulf Bromose, Rune Gilberg, Katrine Aalborg Kirkegaard og Julie Holmriis. 

I dag er vi arbejdsplads for 4 faste læger, 2 sygeplejersker, 3 praksismedarbejdere(sekretariat og blodprøver) samt ofte en 

uddannelseslæge.  

Patienter:  

Vi passer små 6400 patienter fra Mariagerfjord og Randers kommuner. Desuden er vi huslæger for ca 130 beboere på 

institutionen ’Sødisbakke’.  

Eksempel på arbejdsdag:  

Arbejdsdagen starter kl 8.00. Der er lægekonference i løbet af formiddagen. Vi spiser fælles frokost når forholdene tillader. 

Sygebesøg planlægges om muligt efter kl 15. Der er en vagthavende læge hver dag til akut arbejdet 

Onsdage er der aftenkonsultation til kl 17,30 efter en eftermiddags pause.  

Uddannelsesforhold for yngre læger  

Forløbet starter med et fastlagt introduktionsprogram, hvor klinikkens daglige rutiner systematisk gennemgås over de første 2 

uger. Herefter starter den egentlige patientkontakt. Der afsættes tilstrækkelig tid per patient til, at man ikke føler tidspres under 

konsultationerne trods manglende rutine. Hver morgen fra kl 8,45-9 er der kort lægemøde, hvor yngre læge har fortrinsret til 

spørgsmål vedrørende dagens program. Herudover er der dagligt afsat tid i slutningen af tutorlægens program til at varetage 

dag til dag supervision. vagthavende læge superviserer vedr. problemstillinger i løbet af dagen. Ønsker uddannelseslægen 

specifikke emner belyst kan der arrangeres specifik undervisning i kliniske emner, ligesom det forventes at uddannelseslægen 

selv bidrager med undervisning i aftalt emne, helst inddragende såvel lægekolleger som personale. Undertiden arrangeres 

ekstern undervisning med besøg af speciallæger inden for praksisrelevante områder. Under opholdet er uddannelseslægen 

meget velkommen til afholde besøgsdage hos omkringliggende praktiserende speciallæger mhp at opnå kendskab til 

arbejdsformen hos en af vores væsentligste samarbejdspartnere. Tutorlægen varetager sammen med uddannelseslægen den 

overordnede strukturering af opholdet, herunder opfyldelsen af delmål og kompetencer, der overvejende sker ved afholdelsen 

af introduktion, justerings- og evalueringssamtalen. Undervejs tilstræbes specifikt, at manglende kompetencer ved kliniske 

emner opgraderes realistisk ift målbeskrivelsens krav. Der tilstræbes, at uddannelseslægen undervejs bliver fortrolig med 

arbejdsformen i almen praksis, herunder rutine i behandling af de almindeligste tilstande. I løbet af opholdet tilbydes 

uddannelseslægen at være vagtbærende i huset samt deltage i lægevagtarbejde med de faste læger ud fra målbeskrivelsens 

krav. Tilrettelæggelsen af opholdet sker i dialog med uddannelseslægen, så der er gode muligheder for tilpasning til individuelle 

ønsker, for så vidt at det er i overensstemmelse med målbeskrivelsen for uddannelsen. 
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