
Praksisbeskrivelse 

LÆGERNE i HANSTHOLM
(Tidligere Lægerne i Nors)
Bytorvet 16, 1.
7730 Hanstholm

Kontaktoplysninger :  t. 97981288, læge Egle Kongsøre
Hjemmeside: www.hanstholmlaeger.dk
Beliggenhed : klinikken flyttede ind i de nyistandsatte tidligere  rådhus i Hanstholm i maj 
2021.
Offentlige transportmuligheder fra Thisted med bus.

Personale: 3-mands kompagniskabspraksis .
Praksis har 3 sygeplejersker, 2 lægesekretærer samt en bioanalytiker ansat. Praksis har 
mangeårig tradition og erfaring med deltagelse i uddannelse af yngre læger fra KBU- til 
alle trin i hoveduddannelse i AP.
Patient grundlag: ca.6.000 patienter.
Åbningstid :
Praksis åbningstid: mandag-fredag kl. 8-16.
Vi har ikke faste aftenkonsultationer, men sen konsultation kan aftales ved behov.
Arbejdstidstilrettelæggelse:
Hver dag er der en vagthavende læge, som tager sig af akutte patienter samt kører akutte 
sygebesøg.
Lægernes arbejdsdag:
Kl.8.00 - 9.00 : Lægernes telefontid.
Kl.9.10 - 12.00 : Konsultationstid
Kl.12-12.45: Patientpause : tiden bruges til at samle op på formiddags arbejde, 
henvisninger, beskeder m.m
Kl.12.45-13.15 : Konference og frokost i lægegruppen.
Kl.13.15-15.15 : Eftermiddags konsultationer.
Kl.15.15- 16.00 : Patientpause: tiden bruges til af epikriser, gennemgang af prøver, 
supervision af personale, henvisninger, attester m.m.
Dog fredag : Kun vagthavende læge samt en lægesekretær er i klinikken kl.13-16.

Uddannelsesforhold:
Vi prioriterer uddannelsen og indsatsen for et godt og udbytterigt ophold højt og sætter 
stor pris på uddannelseslæger og oplever det inspirerende og udviklende for vores 
praksis.
Start og forløb :
dit ophold starter med rundvisning i klinikken.
Den første dag starter med 1 timers introduktion til klinikkens EDB-system ved en af vores 
erfarne sekretærer.
Den første dag følger du din tutorlæge, og de følgende dage får du mulighed for at følge 
de øvrige læger og sygeplejersker i klinikken noget af tiden, både under konsultationer og i
telefontiden.
Du bliver undervist i ICPC-kodning.
Du bliver introduceret til klinikkens akut beredskab.
Efter aftale begynder du at få dine egne konsultationer i løbet af de første dage, du får 
typisk 20-30 min. per konsultation i starten (dobbeltid), så der er god tid til at forberede dig 



og følge op efter konsultationen. Med tiden tilpasses arbejdsbelastning dine færdigheder 
og din uddannelsesniveau.
Alle uddannelseslæger skal følge et på forhånd fastlagt introduktionsprogram de første 
arbejdsdage i praksis. Det er tilpasset de enkeltes uddannelsestrin. 
Der gennemføres introduktions-, midtvejs samt slutevaluerings samtaler som beskrevet i 
uddannelseskrav af en times varighed.
De løbende formaliserede evalueringssamtaler skemalægges i forbindelse med 
introduktionen sammen med den tilknyttede tutorlæge. 
Der vil i 2. halvdel af opholdet blive foretaget en 360 graders evaluering for 
introduktionslæger. 
Der er som udgangspunkt skemalagt supervision  af varighed 30 min per 
uddannelseslæge, typisk skemalagt lige efter frokostpausen. 
Her gennemgås foregående eftermiddags og dagens patienter, specifikke emner kan 
tages op eller kommende patienter kan diskuteres. Direkte supervision kan foregå enten 
ved at konsultationen optages ved, at tutorlægen er med i konsultationen som ”fluen på 
væggen”.
Vi tilstræber at have ”åbne døre” og derved mulighed for ad hoc supervision ved alle læger
i huset, når det er påkrævet. Uddannelseslægen opfordres til, direkte at henvende sig til 
den tilknyttede tutorlæge uden at skulle afvente, at denne er færdig med sin konsultation 
(enkelte undtagelser ved f.eks. gynækologisk undersøgelse mv). I sådanne tilfælde 
opfordres til, at præsentere sagen kort for derefter at have gjort sig overvejelser om evt. 
udredning og løsningsforslag. Derved opnås størst læring. 

Alle uddannelseslæger har, uanset uddannelsestrin, en målbeskrivelse. Det forventes at 
uddannelseslægen er bekendt med hvilke mål, der skal opnås og holder øje med om han/ 
hun ser de rette patienter, så målene kan blive indfriet. Dog tilstræber tutorlægen og 
personale ligeledes at være behjælpelig med at finde de rette patienter til 
uddannelseslægen. Der evalueres løbende vedr. dette med tutorlæge , mindst en gang  
månedligt. 

Det forventes, at uddannelseslægerne deltager i undervisning på lige fod med de øvrige 
læger, det kan være til personalemøder eller til lægemøder og at uddannelseslægen selv 
underviser personalet i et praksisaktuelt emne under opholdet. 
Der er mulighed for lægevagts deltagelse med læger i klinikken, hvis dette indgår i 
uddannelses krav.

Du får også mulighed for at besøge vores samarbejdspartnere, eks, hjemmeplejen, 
fysioterapeuterne, apoteker, speciallægerne i området osv. under dit ophold i praksis.
Du bliver med tiden introduceret for klinikkens kvalitetssikringsarbejde.

Arbejdsgange i lægehuset:
Alle kroniker i praksis kontrolleres ved vores specielt uddannede sygeplejersker, som hver 
især har deres specifikke arbejdsområder. De har lægegodkendt ordinationsret indenfor 
faste rammer.
Der foreligger arbejdsbeskrivelse for de fleste kroniske sygdomme i vores praksis (eks. 
diabetes, hypercholesterolæmi, KOL, astma, osteoporose m.m.).
Sygeplejersker foretager også sår - samt vortebehandling, præventionssamtaler, 
tympanometri , kostvejledning, vægtkontoller, øreskylninger, børneundersøgelser over 1 år
samt cervixcytologisk undersøgelse.
Sygeplejerskerne har telefontid mandag-torsdag kl.13.00-13.30.
Tids- og medicinbestilling kl.9-14 eller på vores hjemmeside.



Laboratorium: Blodprøvetagning kl.8-13, efter kl.13.00 kun akutte prøver. Der er ingen 
laborant i huset om fredagen, hvor en af sygeplejerskerne laver de mest nødvendige 
laboratorieundersøgelser.
Vi afholder månedlige personale møder .

Praktiske oplysninger :
Melding ved akut sygdom/ fravær gerne kl. 7.30 - på tlf.96182221 eller 96182223
Ferie/kurser/omsorgsdage i henhold til overenskomsten.
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