
PRAKSIS BESKRIVELSE

Læge Marianne Kragh Rasmussen 
Behandlerhuset Dokken, Sydhavnsvej 15, �7700 Thisted
Kontaktoplysninger: tlf .96199905 fax 96199925

Beliggenhed: Klinikken ligger ved havnen i Thisted.

Personale: Klinikken er en sololægepraksis, men beliggende i et Behandlerhus. 

Behandlerhuset Dokken består af 6 enkeltmandspraksis og en kompagniskabspraksis, i
alt 10 almen medicinske læger. I huset er der desuden en speciallægepraksis; øre-næse 
og halssygdomme. Der er desuden et hold af fysioterapeuter og 2 kiropraktorer, samt 2 
psykologer.

I praksis er der ansat 1 sygeplejerske der har blæksputtefunktion som bioanalytiker, 
sekretær og sygeplejerske.

Funktion som tutorlæge er nyt for praksis, først gang i 2012.

Patient grundlag: ca. 2000 patienter.

Åbningstid:�Praksis åbningstid: mandag-torsdag kl. 8-16,fredag 8-13. 

Vi er fleksible i forhold af tilpasning af arbejdstider.

Vi har mandag-torsdag fællesvagt med lægerne I huset og har på skift de akutte 
patienter/kontakter fra kl. 12-16.

Fredage har vi fællesvagt med alle læger I Thisted by og passer på skift vagten fra 12-
16.

Lægens arbejdsdag:

Kl.7.45 - 8.00 Gennemgang af epikriser og svare E-mails. 

Kl.8.00-8.30 Morgenkonference med uddannelseslægen.
Gennemgang af problempatienter fra dagen før, gennemgå formiddagens udfordringer 
og planlægning af dagen, praktiske oplysninger m.m.)�

Kl.8.30 - 12.00 : Konsultationstid�(Kl.10-10.30 telefontid med opkald til patienter efter 



aftale).

Kl.12.00-13.00 Patientpause : Tiden bruges til at samle op på formiddags arbejde, 
henvisninger, beskeder m.m.�Samt frokost sammen med sygeplejersken fra kl. 12.30-
13.00.

Kl.13.00-15.00 : Eftermiddags konsultationer.�

Kl.15.15- 15.45 : Patientpause: Tiden bruges til af epikriser, gennemgang af prøver, 
henvisninger ,attester m.m.

Dog fredag : Praksis lukker kl.13.00. 

Onsdag eftermiddag bruges ofte til planlagte besøg, attester, undervisning mm.

Uddannelsesforhold:�Daglig formaliseret supervision kl.8.00-8.30 og igen 12.00-12.30 
og ved behov kl. 15.30-16.00 med tutorlægen, samt ”ad hoc” supervision efter behov.

Der gennemføres introduktions-, midtvejs- samt slutevaluerings- samtaler som beskrevet 
i uddannelseskrav.

Lægen kører ikke lægevagt, men der er mulighed for det i samarbejde med andre læger i 
huset, hvis dette indgår i uddannelses krav.

Arbejdsgange: Uddannelseslægen vil indgå i alle arbejdsgange og se alle typer af 
patienter. Alle kroniker i praksis kontrolleres årligt ved lægen forud gået af blodprøver 
mm. ved sygeplejersken.

Vi indkalder vores kroniker til årlige kontroller og prioriterer forebyggende indsats 
højt.�

Der foreligger arbejdsbeskrivelse for de fleste kronikerforløb i vores praksis (diabetes, 
hypertension, hypercholesterolæmi, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsuffitiens, KOL. 
astma, osteoporose m.m.). Sygeplejersken foretager også sår - samt vortebehandling,
kost vejledning, vægtkontroller, øreskylninger, mm. Sygeplejersken tager blodprøver, 
EKG og laver spirometri, samt diatal blodtryksmåling.

Sygeplejersken tager telefonen fra kl. 8.00-12.00

Praktiske oplysninger :
Melding ved akut sygdom/ fravær gerne kl. 7.30 - på tlf.28261278



Ferie/kurser/omsorgsdage i henhold til overenskomsten.
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