LÆGERNE
I JERNBANEGADE
Støvring er en mellem stor by på omkring 7000 indbyggere, byen ligger ca. 20 km syd for Aalborg med gode
bus og tog forbindelser.
Der er i alt 7 praktiserende læger i byen, 2 solo-læger, en 3 mands praksis og vores dobbeltmands praksis.
Vi bor i en 1. sals lejlighed i ny bebyggelse ca. 200 meter fra banegården.
Kompagniskabspraksissen består af Elin Eskelund, som har været praktiserende læge i Støvring siden 1993
og Lars Otte siden 2010. Derudover er der ansat en sygeplejerske på 31 timer og 2 sekretærer på
henholdsvis 25 timer og 31 timer. Vi har pt. ca. 2700 patienter.
Vi har edb-system i form af XMO og FMK.
Dagens gang:
Vi møder alle kl. 8:00, hvor lægerne har telefontid mellem kl. 8-9. Dagen er herefter opdelt i 3 ”halvlege”, i
det vi holder kaffepauser kl. 10:30 og frokost kl. 12:30. Sidste patient typisk kl. 15.
Vi har et kvarter til konsultationerne og i løbet af dagen er der flere akutte tider. Om onsdagen møder den
ene af lægerne kl. 8:00 og den anden kl. 14:30 og vi arbejder begge til kl. 17-18.
Vores sygeplejerske Charlotte har eget konsultationsrum og tager sig primært af kontrollerne af kronikerne
– KOL, diabetes, hypertension – derudover sårpleje, vaccination, AK-behandling, vægtkontroller,
Blodprøvetagning mv.
Både sekretærer og sygeplejerske laver lungefunktion, ekg, urin undersøgelse med stix, mikroskopi og
dyrkning samt blodsukker, hæmoglobin, CRP og leukocytmåling.
Uddannelse af reservelæger:
En ny reservelæge vil den første uges tid blive præsenteret for edb systemet, vores dagligdag, undervisning
i de undersøgelser som vi selv kan lave, blodprøvetagning mv. Han/hun vil efter ønske kunne sidde bi hos
lægerne/sygeplejerske og kan herefter gradvist have egne patienter.
Efterhånden bliver reservelægen selv booket op med patienter, men kan selvfølgelig altid banke på og
spørge til råds hos både lægerne og sygeplejerske.
Derudover er der dagligt supervision efter endt arbejdsdag eller efter frokostpausen.
Undervisning i øvrigt, vi plejer ca. 1 gang om måneden, at mødes og snakke om kronikkerne, ofte via vores
Dak-e system, hvor vi kan kvalitetssikre vores behandling.
Derudover drøftelse af almindelige emner, nye guidelinens mv.
Ansættelsen starter naturligvis med en introduktionssamtale og senere en midtvejs- og evalueringssamtale
mod slutningen.
Lars Otte kører lægevagt og en reservelæge vil kunne kører med hvis dette ønskes.
Elin Eskelund er ansvarlig TUTOR.

