
Praksisbeskrivelse:  
 
Lægehuset i Skørping 

Herman Bangs Vej 4, 
9520 Skørping 

Mailadresse: laeger@98391311.dk 

 
Praksis er en 3-mands kompagniskabspraksis med følgende læger: 
 
Susanne Ertbjerg, praktiserende læge siden 2006.  
 
Anne Marie Lundgaard, praktiserende læge siden 2010. 
Praksiskonsulent "den ældre medicinske patient", kardiologisk afd og karkir. Afd. 
 
Anne Platz Boesgaard, praktiserende læge siden 2017 

 
Praksis har plads til 2 uddannelsessøgende læger, og har desuden en sekretærelev. 
 
Fast personale:  
 
Praksis har 2 praksissekretærer: 
Anne Mette Bach og Karin Møller Jakobsen. 
Sekretærerne varetager sekretæropgaver og står for hjemmeside, samt 
arbejde i laboratoriet med blodprøvetagning. 
 
Praksis har ansat 3 sygeplejersker: 
Charlotte Bøhne, Lene Hauch og Trisse Fisker. 
Disse har selvstændige sygeplejekonsultationer med varetagelse af kronikerindsat, 
udlandsvaccinationer, INR-behandling, børneundersøgelser, p-pille kontroller  og smear. 
De tager ligeledes del i vores akutarbejde. 
 
Huset 
Lægehuset I Skørping flyttede I nye lokaler på Herman Bangs Vej 4 maj 2012. Vi har 
aktuelt 600 kvm2 lokaler. Et konsultationsrum er aktuelt udlejet til psykolog Pia Clasen. 
 
Lægehuset ligger lige ved siden af stationen i Skørping. Der går tog direkte fra 
banegården i Aalborg til Skørping, en tur på 22 min. Skørping er en lille by med ca. 
3400 indbyggere. Ligger i naturskønt område i Rebild Bakker. 
Vi har ca. 6000 patienter tilknyttet praksis. En del fra selve byen, men også fra oplandet: 
Terndrup, Arden, Bælum og Støvring. Aldersfordelingen er svarende til 
regionsgennemsnittet. 
 
EDB 

Vores EDB-system er XMO. Der anvendes elektronisk kommunikation til 
samarbejdspartnere indenfor såvel primær- som sekundær sektor. Vores hjemmeside kan 

ses på www.98391311.dk. Patienterne kan her forny recepter, bestille- og afbestille tider 
og sende e-mailkonsultationer. 
 
Vi bruger ICPC-kodninger og forsøger at kode alle patientkontakter. 
 
Vi råder over en videobåndoptager i praksis, der kan bruges til videooptagelser af 
konsultationsforløb i praksis. 



 
Lægevagt 
Lægerne deltager desuden i Iægevagtsordningen i Region Nordjylland. Uddannelseslæger 
kan deltage sammen med lægerne i lægevagten på følgevagter.  
 
Laboratoriet: 
I lægehuset tages blodprøver. Vi har mulighed for selv at måle CRP, hæmoglobin, INR 
sænkning og blodsukker. 
Der findes i lægehuset fasekontrastmikroskop. Dette bruges typisk til mikroskopi af urin, 
men kan også bruges til mikroskopi af vaginalsekret. I lægehuset forefindes derudover 
spirometri, EKG-apparat, tympanometer. Lægehuset har desuden hjertestarter. 
 
 
Ny uddannelseslæge: 
Præsentationssamtalen. 
Den kommende uddannelseslæge tilbydes et besøg i praksis til præstation af læger, 
personale og faciliteter. Forventningsafstemning for introduktions perioden og for 
ansættelsen diskuteres også her. Desuden udleveres introduktionsprogram samt 
funktionsbeskrivelse. 
 
Introduktionsperiode og introduktionssamtale:  
I introduktionsperioden er der lavet introduktionsprogram som kan tilpasses den enkelte 
uddannelseslæges niveau samt kendskab til EDB systemet.  
Der er dagligt sat 30 min af til fast supervision til hver uddannelseslæge. Supervision 
foretages primært af ens tutorlæge. 
Ad hoc-supervision ved alle 3 læger finder sted ved ønske. 
Ved selvstændigt arbejde forventes det, at uddannelseslægen fremlægger evt. 
problemstillinger til supervision. 
 
Indenfor 14 dage skal introduktionssamtalen finde sted. Dette aftales med tutorlægen. 
Her aftales ligeledes tid til midtvejssamtalen. 
 
Kompetencevurdering sker i henhold til logbogen. Specielt har vi i praksis fundet ”fluen på 
væggen” samt videooptagelser meget givende i forhold til udvikling og vurdering af 
uddannelseslæger 
 
Som uddannelseslæge forventes det desuden, at man ca 2 gange i løbet af 6 måneder 
står for undervisning af resten af huset. Typisk er emnet frit. Dette foregår på 
personalemøde.  
Der bliver lagt en plan for undervisningen når man starter.  
 
Socialt 
Praksis har tradition for at holde sommerfester og julefrokost, her forventes også at 
uddannelseslægen deltager. Arrangementet kan være med eller uden 

ægtefæller/samlevere. 
 
 
Den daglige rutine. 
Lægehuset er åbent fra 08.00 - 16.00. På fredage deler vi akutvagten med Lægehuset i 
Terndrup. Uddannelseslægen har fri kl. 14.00 på fredage, kl. 16 de øvrige dage. 
 



Fra 08.00 - 08.45 henvender patienter sig i praksis med akutte problemstillinger. Bliver set 
efter tur af alle læge/sygeplejerske. 
09.00 - 09.30 ryddes op efter de akutte patienter eller man har selv opgaver sat på . 
 
09.30 – 09.50 formiddagspause, hvor alle forventes at møde ind i kaffestuen. Der gives 

her morgenkaffe og brød. 
 
Der er frugtordning. 
 
10.00 - 12.15, patientkonsultationer med 15 min. intervaller. 
12.30 - 13.00, frokostpause. 
13.00 - 13.30, telefontid mandag - torsdag. 
13.30 - 15.15, patientkonsultationer. 
Onsdag er der aftenkonsultation fra 16.00 - 17.00. I dette deltager uddannelseslægen 

efter aftale. 
 
Der afholdes Iægemøder/lS-møder hver tirsdag fra 13.30-14.30 deltagelse her kan evt. 
aftales, men det kan ikke forventes, at man deltager til alle disse møder. 
 
Der planlægges personalemøder ca. hver 14. dag fra 09.00 – 10.30 
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