Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/Henrik Vagn Madsen
Støvring
Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune.
Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg, tæt på motorvejen, med gode busforbindelser fra
Aalborg og togstation med stop af gennemgående tog fra nord og syd 2 gange i timen.
Støvring har gennem de sidste 20 år udviklet sig. Store industrivirksomheder har slået sig ned i
udkanten af byen. Det har også betydet at der en mange tilflyttere til byen samt meget nybyggeri.
Lægehuset Solvang
Har eksisteret siden 2007 – se senere. Det ligger i centrum af Støvring med kun 3 minutters gang
til tog og bus. Klinikken er beliggende i et parcelhus fra ca. 1965, og har gennemgået renovering og
lettere ombygning.
Værdigrundlag
I vores praksis er alle mennesker lige meget værd. Vi ønsker at behandle alle patienter med
respekt og værdighed samt give en faglig god behandling. Samtidig vil vi have særlig omsorg for
dem, der er mest syge.
Vi sætter stor ære i altid at være venlige og imødekommende overfor patienterne om det er i
klinikken el. pr. telefon. For rigtig mange mennesker er kontakten til lægen dagens vigtigste.
Læge
Henrik Krogh Vagn Madsen, født i 1955 på Frederiksberg. Tilflytter til Thisted omkring 1960.
Kandidat fra Århus Universitet 1983. Postgraduat uddannelse ved sygehusene i Aalborg, Brovst,
Dronninglund, samt Brønderslev fra 1983 og frem til 1995.
Købte praksis på Bavnebakken i Støvring i 1995. Sad i solopraksis frem til 2002, og herefter 2mands-praksis fra 2002-2007. Siden december 2007 solopraksis.
Er læge for bostedet Boformen Støvring (fysisk og psykisk handicappede beboere).

Personale
Sekretær og Henriks ægtefælle Diana Knudsen har været ansat i klinikken siden 2008.
Diana arbejder 20-24 timer om ugen og tager sig især af telefonpasning, receptfornyelser, samt
regnskab og bogføring.
Lægesekretær Susanne Alstrup Nielsen har været ansat siden nov. 2009. Arbejder 22 timer om
ugen. Tager sig af bl.a. telefonpasning med prøvesvar, receptfornyelser, blodprøvetagning,
øreskylning, skrivning af journalnotater og attester m.m.
Patientgrundlag
Praksis har i dag ca. 1650 patienter tilmeldt. Hovedparten af patienterne er fra Støvring by og
omegn. Desuden er der patienter fra Skørping samt en del fra Suldrup området.
Aldersfordelingen i klinikken svarer til gennemsnittet i regionen.
Organisering af arbejdet
Praksis har, bortset fra lukning i forbindelse med kursus, ferie og enkelte fraværsdage pga.
lægevagt, åben hver dag fra kl. 8.00 til kl. 16.00.
Fra kl. 8.00 til kl. 9.00 er der telefontid, hvor lægen besvarer telefonen. Derefter en kort
kaffepause, hvor vi tilstræber at vi alle er til stede.
Fra kl. 9.30 til kl. 12.00 har vi aftalte konsultationer. Patienterne er sat til med et kvarters
mellemrum.
Fra kl. 12.15 til kl. 13.00 er der akut-tider. Disse må først besættes samme dag.
Fra kl. 13.15 til kl. 13.45 spiser vi frokost sammen. Denne betales af praksis.
Resten af dagen er der igen aftalte konsultationer.
I tidsbestillingen forsøger vi at efterkomme patienternes ønsker, så langt som det er muligt og
rimeligt.
Vi forsøger at begrænse antallet af sygebesøg, idet de fleste patienter trods alt kan komme i
konsultation. Akutte sygebesøg kan forekomme dagligt, men de fleste sygebesøg planlægges til
torsdag formiddag, hvor de køres fra kl. 9.15 til kl. 10.45.
Vi forsøger at give dig så bredt et udvalg af patientflokken og sygdomsmønstret som muligt.

Vi har lokalvagtordning med de øvrige læger i Støvring og Ø. Hornum i tidsrummet kl. 14.00 - 16.00
mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Vagterner fordeles ligeligt og for 4 måneder af gangen.
Onsdag er der ingen lokalvagt, og egne patienter passes til kl. 16.00.
Ca. en gang hvert halve år er der samarbejdsmøder på Rebild Kommune mellem de praktiserende
læger og kommunen.
Lægemiddelrepræsentanter modtages kun efter forudgående aftale, men vi forsøger at begrænse
antallet. Der gives en aftale i vores frokostpause, så vi alle har mulighed for at deltage. Dog kun om
tirsdagen kl. 13.00.
EDB og telefoner
Praksis benytter lægeprogrammet XMO. Vi modtager elektroniske epikriser, prøvesvar og
journaler. Vi modtager også medicinbestillinger, information og spørgsmål fra hjemmeplejen
elektronisk.
Der er internetadgang på alle arbejdspladser.
Vi har e-mail konsultationer samt recept bestilling via vores hjemmeside
www.laegehusetsolvang.dk
Telefonsystemet giver mulighed for kø funktion på 4 indgående linjer.
Herudover anvendes i nødvendigt omfang telefax.
Laboratorium
Diana og Susanne sørger for analyser i laboratoriet, og kan vejlede dig i dette.
Vi tager for tiden bl.a.:
Hæmoglobin og blodsukker på Hemocue
Crp
Inr
Urin-HCG
Urinstix, urindyrkning og resistentbestemmelse
Ekg

Hjemmeblodtryksmåling
Blodprøvemærkning og pakning før afhentning til Klinisk Biokemi på Aalborg Sygehus.
Blodprøverne kan tages alle dage indtil kl. 15.15 (enkelte analyse-undtagelser).
Blodprøverne afhentes kl. 12.15 og kl. 15.45.
Desuden foretager Henrik spirometri og tympanometri.
Uddannelseslægens arbejdsforhold
Som praksisreservelæge, introamanuensis og praksisamanuensis fase 1 er du ansat af Region
Nordjylland med praksis som reel arbejdsgiver.
Som Praksisamanuensis fase 2 og 3 er du ansat af praksis, der via Amanuensisfonden får
refunderet en del af din løn.
Din ugentlige arbejdstid på 37 timer i flg. den til enhver tid gældende overenskomst mellem YL og
PLO. Arbejdstiden aftales ved starten så langt frem i tiden som muligt, og afspadsering aftales hen
af vejen.
Forslag til mødetid: Mandag kl. 8-15.30, tirsdag kl. 8-15.30, onsdag kl. 8-16, torsdag kl. 8-15.30
samt fredag kl. 8-14.30.
Du er nødt til at holde fri de dage, hvor praksis evt. er lukket (adviseres i så god tid som muligt).
Ferie aftales så vidt muligt efter ønske.
Kørsel på sygebesøg afregnes efter Sygesikringens takster. Lægetaske og akutkuffert kan lånes af
Henrik.
Praksis deltager i Lægevagten, og derfor er du selvfølgelig velkommen til at deltage her.
Du har fri til alt obligatorisk undervisning og herudover evt. fri til øvrigt praksisrelevant kursus
efter aftale.
Uddannelsen i praksis
Uddannelseslægen deltager på lige fod med Henrik i telefontid og konsultation, og i øvrigt i alle
aspekter af lægearbejdet i en praksis, f.eks. sygebesøg og møder med samarbejdspartnerne.
Specifikke kompetencer skal opnås og godkendes løbende. Ansvaret er du som uddannelseslæge
og Henrik som tutorlæge fælles om.

Det er vigtigt, at du spørger om alt, hvad du er i tvivl om. Henrik ønsker, at alle i praksis skal føle
sig trygge og velinformerende. Der er derfor heller ingen dumme spørgsmål.
Enhver problemstilling – faglig som personlig – kan vendes. Henriks dør vil således altid være åben
for dig.
Herudover er der naturligvis løbende supervision.
Introduktion
Vi regner med, at du den første dag møder kl. 9.00. den første time er afsat til en kop kaffe eller te
og morgenmad.
Præsentation for personalet, rundvisning, introduktion ved Henrik, demonstration af telefon og
edb mm.
Herefter får du mulighed for at indrette dig i dit eget rum og sætte dig ind i edb-systemet.
Når du er klar er du velkommen til at kigge Henrik over skulderne, så meget, som du har brug for.
Dette er for at lære vores arbejdsmetoder og holdninger til arbejdet at kende. Herefter vil du så
småt kunne starte med at tage enkelte patienter under supervision.
I begyndelsen nogle ”nemme” med enkle og ukomplicerede lidelser. Efterhånden som du bliver
mere tryg ved det, også sværere og mere komplicerede tilfælde.
Du vil når som helst – også midt i en konsultation – kunne få råd og vejledning. Hvor hurtigt du går
frem vil afhænge af din faglige kunnen og erfaring. Vi forventer naturligvis ikke, at du kan tage
patienter i samme hastighed og omfang som Henrik.
Det kommer til at udvikle sig stille og roligt i den takt, som passer dig. Vi vil forsøge at give dig et så
alsidigt billede af arbejdet i praksis som muligt.
Vi vil bekendtgøre over for patienterne, at du er under uddannelse, så de ikke kommer med
urimelige forventninger over for dig.
En af de allerførst formiddage vil du af Diana eller Susanne få en introduktion til laboratoriet, så du
kan blive fortrolig med de undersøgelser, det som praktiserende læge er en fordel selv at kunne
lave.
Herudover skal du med på besøg på plejehjemmene Mastruplund, Himmerlandshave og
Ådalscenteret. Desuden Boformen Støvring.

Vi glæder os til at lære dig at kende, og vi vil gøre hvad vi kan for at du kan få et godt og
udbytterigt ophold hos os.
Vi er åbne over for kritik og gode og konstruktive forslag til, hvordan tingene kan gøres bedre. På
denne måde kan vi forhåbentligt gensidigt inspirere hinanden.
Vi håber, du bliver glad for at være i vores praksis.

