Praksisbeskrivelse:

Velkommen til Lægerne i Øster Hornum
Klinikken er beliggende i Øster Hornum, en gammel landsby, med ca. 1000
indbyggere, hvor der i mange år har været lægepraksis.
Siden 1993 har det været en kompagniskabs praksis med 2 læger.
I 2008 byggede vi nyt lægehus, som vi selv synes er velfungerende.
Øster Hornum er en landsby med beboere som er engagerede i byens liv. Her er skole
fra 0.-6. klassetrin, gode sportsfaciliteter, nyanlagte naturstier, landsbykirke, og der
er en velfungerende Daglibrugsen med åbent alle dage.
Patientgrundlag:
Vores patientgrundlag består af både unge og gamle familier med og uden børn fra
Øster Hornum, og omgivende byer Støvring, Suldrup, Nibe og Svenstrup, samt
mennesker som bor på landet i vores optageområde. Der er et ældrecenter Birkehøj
tæt ved praksis.
Vi er ”familielæge”, hvor vi i flere familier har både 2., 3. og 4. generation.
Vi har tilknyttet ca. 3400 patienter.
Personale:
Der er ansat 1 sekretær samt 2 sygeplejersker.
Lægerne er Ulla Gregersen, kandidat fra 91 og Inger Krabbe, kandidat fra 81.
Derudover som regel en uddannelseslæge.
Arbejdsrytme:
Vi starter kl. 8.00 med telefontid til kl. 9.00. Herefter har vi konsultationer fra 9.0014.30, afbrudt af formiddagspause 10.30-11.00 og frokostpause 12.15-13.00. Onsdag

er lang dag med patienter igen fra kl. 15.00 – 16.45. Fredag slutter vi kl. 14.00. Efter
konsultationerne er overstået "rydder vi op", dikterer henvisninger, skriver attester og
der er tid til diskutere vanskelige problemstillinger, hvis vi ikke har nået det i dagens
løb.
Der er dagligt planlagt 15-30 minutters supervision + ad hoc, dvs. man må gerne
banke på døren og få hjælp her og nu. Desuden har vi ca. 1-2 gange om måneden
”fluen på væggen”, hvor vi overværer en konsultation og analyserer den bagefter.
De ”faste læger” har 15 minutter pr. patient. Som uddannelseslæge får man mere tid
til hver konsultation, især i starten.
Der er personalemøde hver 2. måned, hvor alle deltager.
Vi er Plejehjemslæger på vores lokale ældrecenter Birkehøj.
Vi vægter udannelse højt og følger uddannelses programmet med introduktion,
midtvejs- og slutevaluering. Vi forsøger at give uddannelseslægen konsultationer
inden for alle forskellige patientkategorier.
Det er muligt at komme med bus fra Aalborg til Øster Hornum, også så det passer
med vore arbejdstider. Med bil tager det ca. 20min. fra Aalborg centrum.
I praksis tager vi blodprøver til analysering på sygehus, Vi laver selv SR, CRP, Hb og
BS, INR, urin-stix, D+R samt grav.test, hjemmeBT måling.
Vi laver, EKG, lungefunktionsundersøgelse og tympanometri.
Vores EDB system hedder Novax.
Du er velkommen til at kigge forbi praksis.
Inger Krabbe og Ulla Gregersen

Udannelseslægens konsultation
Opdateret november 2018

