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Lægegrundlaget i byen strækker sig tilbage til 1930´erne, byen opstod i forbindelse med
Himmerlandsbanerne og blev grundlagt lige omkring 1900 tallet, og har så vokset sig til den
nuværende størrelse på ca. 1600 indbyggere. Selvfølgelig først og fremmest i forbindelse med
jernbaneudviklingen, men nu også i forbindelse med tiltagende industri i og omkring byen. Byen i
sig selv er veletableret med dagligvareforretninger af forskellige slags og først og fremmest
børnehave og en stor skole med elever fra 0. -9. klasse, som dækker hele den sydlige del af Rebild
Kommune.
Lægehuset i dets nuværende funktion rækker tilbage til året 1975, bygningerne blev opført på det
gamle jernbaneareal og har været en to-mands praksis indtil 1982, hvor jeg etablerede mig
sammen med Stig Hjelm Hansen. I 1996 blev det desværre til en en-mands praksis pga.
kompagnons ophør, og det har ikke været muligt siden at besætte posten med en ny læge, men
praksissen har fortsat udviklet sig som to-mands praksis, og vi har i dag lige knap 3000 tilmeldte
patienter.
Personalemæssigt er vi organiseret med to fuldtids lægesekretærer og en lægesekretærelev, vi har
halvanden sygeplejerske, og så har vi en psykolog/psykoterapeut ansat 25 timer om ugen til at
varetage samtaleforløb.
Hvad angår arbejdsfordelingen blandt disse, varetager sekretærerne ude ved dem almindeligt
sekretær og skrivearbejde, herudover blodprøvetagning, EKG og i det hele taget hele
laboratoriefunktionen, hvorimod sygeplejersken varetager de lettere opgaver i forbindelse med
diabetes, hypertension, sårbehandling osv.
Psykologen/psykoterapeuten varetager som sagt samtaler af mere kognitiv art.
Det har selvfølgeligt skabt muligheder for uddannelse af praksislæger, og det har været tilfældet
siden 1996 med både uddannelse af praksisreservelæger og siden også som amanuenser. Denne
del er jo så skiftet siden man er overgået til den nye uddannelsesordning. Der er således stor
erfaring i praksis både hos undertegnede og også hos mit personale med at have med
uddannelseslæger at gøre, og vi synes, at det har været og er et spændende arbejde, som vi gerne
vil have lov til at fortsætte og udvikle.
Det er klart, at når der er et patientgrundlag som anført, er der også rigtig store muligheder for at
deltage i alt praksis-arbejde, og patienterne har taget godt imod vores uddannelseslæger.
Selve arbejdsorganiseringen foregår med telefontider, som er mellem kl. 8-9. Der er så patienter
fra kl. 9-15, og så opsamling flere gange i løbet af dagen. Der er formiddagspause omkring kl. 10,
og der er middagspause mellem kl.12-13, og så er der, hvis man ønsker det, kaffepause fra kl. 1515.30.

Vi er ikke stringente med mødetider, men ser selvfølgelig gerne at man møder kl. ca. 8 afhængig af
trafikforhold og ligesådan tager af sted i forhold til kl. 15 om eftermiddagen, men igen afhængig af
forskellige forhold som vi plejer at tilgodese uden problemer.
I løbet af de 17 år der har været uddannelseslæger her, har vi jo justeret forholdende lidt, men
egentligt ikke særligt meget, da det store patientgrundlag giver stor mulighed for at møde alle
patientgrupper. Meget af undervisningen foregår helt klart ad hoc i løbet af dagen, døren er altid
åben til den superviserende læge, og det er for det meste undertegnede. Der har da også, og det
er der også i øjeblikket mulighed for supervision ved fase 3 læge. Som sagt supervision på denne
måde og så har vi samtaler hyppigst i middagspausen eller lige efter denne, hvis der er konkrete
problemer, og så er der lagt op til undervisning en halv time en gang eller to om ugen fra kl.13 til
13.30 helt efter de emner man fra reservelæges side ønsker beskrevet.
Såfremt man ønsker det, er der også via min lægevagtsdeltagelse en gang om måneden, mulighed
for at gøre sig bekendt med hvordan lægevagten fungerer.

