Lægerne i Terndrup
Birkevej 2A, 9575 Terndrup
Tlf.: 98335433
Mail: info@terndrup-laegehus.dk

Kære Uddannelseslæge. Velkommen til vores praksis

Terndrup ligger i Østhimmerland i Rebild Kommune og har ca. 3.000 indbyggere. Afstanden til
Aalborg er 30 km og til Aarhus 80 km. Der kører X-bus gennem Terndrup.
Praksis:
Praksis er en 3-mands kompagniskabspraksis med følgende læger:
Mette Flarup (f. 1957), praktiserende læge siden 1999.
Helle Hare (f. 1964), praktiserende læge siden 2000.
Der er plads til en fast læge mere i og med det er en 3-mands kompagniskabspraksis.
Praksis er blandet by- og landpraksis med ca. 4.200 patienter og aldersfordelingen i klinikken
svarer til regionsgennemsnittet.
Lægehuset:
Ligger midt i byen. Huset er på ca. 360 m2 og bygget i 1972 som lægeklinik. Renoveret og
ombygget flere gange, når behovet har ændret sig; senest i 2010.



4 lægekonsultationer
2 sygeplejerskekonsultationer






1 laboratorium/skadestue
Kaffe-/frokoststue
Venteværelse
Sekretariat

Vi har plads til 1-2 uddannelseslæger, og der er selvstændigt konsultationslokale til rådighed for
uddannelseslægen.

Dit rum

Dit rum fra anden vinkel

EDB:
MedWin med egen server. Fungerer med FMK og Datafangst. Fra alle konsultationsrum er der
adgang til Internet.
Praksis har en hjemmeside www.terndrup-laegehus.dk, hvorfra der er mulighed for e-mail
konsultationer og elektronisk medicin- og tidsbestilling.
Personale:



2 sekretærer (Brit Olesen og Dorthe Nymark Nielsen)
2 sygeplejersker (Conny Hedegaard Johnsen og Helle Nørgård)

Vores sygeplejersker har selvstændige strukturerede kroniker ambulatorium med løbende
kontroller og årskontroller ved læge. Vi har udarbejdet instruks for INR-kontrol og kontrol af
patienter med forhøjet blodtryk, iskæmisk hjertesygdom, sukkersyge og KOL. Desuden tager
sygeplejerskerne alle blodprøver, EKG, LFU, klarer sårskifte og behandling af mindre skader.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor alle hjælper hinanden og har en god omgangstone.
Vi har visse sociale traditioner, som du jo selvfølgelig er meget velkommen til at deltage i – således
julefrokost for læger og personale med ægtefæller/partner og en sommerudflugt for læger og
personale.

Praktiske forhold:
I lægehuset tages blodprøver. Vi måler selv INR, CRP, SR, hæmoglobin og blodsukker. Vi foretager
urinstix og –dyrkning. Vi har fasekontrastmikroskop, spirometri, EKG, tympanometer og
dermatoskop.
Dagsplan:
Arbejdstiden er 8.00 – 16.00 og fredag til 13.00. På fredage deler vi på skift akutvagten om
eftermiddagen (fra 12.00 – 16.00) med Lægehuset i Skørping.
8.00 - 9.00 Telefontid. Det forventes, at man sidder klar ved telefonen kl. 8.00, når den første
patient ringer.
9.00 - 12.00 Konsultationer efter aftale, afbrudt af formiddagspause 9.45 – 10.00
12.00 - 13.00 Middagspause (her kan der en sjælden gang være et lægebesøg, ellers er der
mulighed for at indhente, hvad man er kommet bagefter og få klaret eventuelt papirarbejde).
Vi mødes så vidt muligt til fælles frokost 12.30.
13.00 – 15.00 Konsultationer efter aftale (som om formiddagen)
15.00 – 16.00 Evt. akutte patienter.
De faste læger har på skift aftenkonsultation onsdag 16.00 – 17.00.
Arbejdstid for uddannelseslægen:
Arbejdstiden er 37 timer om ugen, og mødetiden er kl. 8.00. Om fredagen fri kl. 13.00.
Supervision:
Den enkelte uddannelseslæge har en fast tutor, som er ansvarlige for afholdelse af intro-,
midtvejs- og slutsamtale samt at udfylde/godkende logbog.
I dagligdagen varetager begge læger supervisionen og står til rådighed for spørgsmål ”ad hoc”.
Der er daglig supervision af uddannelseslægen fra 13.00-13.15 ved en af de faste læger.
En konsultation varer 15 minutter, i starten er der naturligvis sat mere tid af.
Du er velkommen til at aftale et besøg hos os. På den måde kan vi få hilst på hinanden, og du kan
træffe personalet og se klinikken.

Velkommen hos lægerne i Terndrup

