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Præsenta on af praksis, lægerne og personalet

Lægerne Krogh & Schnoor
Østerbro 5, st.
7800 Skive
Ydernummer: 057355
Tlf.nr.: 97520900
Fax: 96160646
E-mail: krogh.schnoor@gmail.com
Hjemmeside: www.97520900.dk

PRAKSIS:
Praksis er en 2 mands kompagniskabspraksis med ca. 3.200 pa enter. I t. 
pa entsammensætningen er det en by-land-praksis med hovedvægten på by.

Praksis er beliggende i Skive centrum ved parkeringspladsen ved Søndercentret med adgang fra 
Viborgvej i en dligere fabrikssmedje kaldet ”Gyro-bygningen”. Vi har god plads og mange rum; 
450 m² i stueetagen med let adgang fra stor parkeringsplads. Der er store, lyse lokaler l både 
læger, uddannelseslæger og øvrigt personale. Stort venteværelse og åbent sekretariat. Nyt køkken
og personalerum. Vores uddannelseslæger har deres eget faste rum, også som retur-læger i 
hoveduddannelsen og i fase 2 og 3.

Vi har et stort laboratorium på 30 m² med alt alm. udstyr l praksis. Vi foretager selv EKG og 
spirometri (elektronisk). Praksis har været uddannelsespraksis i mange år. Læger, personale og 
pa enter er således vant l uddannelseslæger, og det plejer at gå rig g godt for alle parter. Vi 
prioriterer supervision af uddannelseslæger højt.
Vores lægesystem (EPJ) er XMO. Vi anvender MediBOX og Slack l intern kommunika on.

LÆGERNE:
Rasmus Krogh (1966). Læge siden 1997, prak serende læge siden 2007. Godkendt tutorlæge.
Suzanne Schnoor (1971). Læge siden 2001, prak serende læge siden 2009. Godkendt tutorlæge.

PERSONALET:
Anne Me e Christensen, sygeplejerske, ansat i 1998.
Lisbet Albers, sygeplejerske, ansat i 1998.
Tine Skaaning, SSA, ansat i 2017.

Arbejdsgangen:
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Alle møder kl. ’lidt i 8’, så man er klar kl. 8.00 l dagens arbejde.
Uddannelseslæger har telefon d/kontor d alle dage mellem kl. 8.00 og 9.00. De faste læger har 
ringe lbage d mellem kl. 10.00 l 10.30. Vi har et moderne telefonsystem (IP-telefoni).
Uddannelseslæger har konsulta oner fra. kl. 9 a rudt af faste fælles pauser kl. 10.30 – 10.45 samt
kl. 12.45 – 13.15.
Vi har e ermiddags-vagtring med Lægerne Nørreport. Vi passer det aku e arbejde fra 14-16 på 
ulige uger, og de passer det i lige uger. Ferier og andre lukke-dage a ales med en større ferie-ring 
af læger i byen.

Der er o est sat 4 der af i men med mulighed for lidt ekstra ved a ester og andre dskrævende
ng. Uddannelseslæger starter med ½ me l hver pt. og kan så s ge e er ønske og evne i antal 

kontakter dagligt.

Vi har lang dag om onsdagen, hvor der er konsulta oner frem l kl. 17.00. Onsdag middag er der 
fælles møde/undervisning i forlængelse af frokostpausen.

Uddannelseslægerne har arbejds d fortrinsvis fra kl. 8-15 i lige uger og fra kl. 8-16 i ulige uger, 
men det a ales individuelt og fleksibelt.

Lægerne i praksis deltager i Region Midt’s lægevagt i forskellig grad. Der er mulighed for 
demonstra on eller deltagelse i både konfronta onsvagter i Skive og visita onsvagter i Holstebro 
sammen med tutor a ængig af uddannelsesstadie. Vi lstræber, at der deltages svarende l 
uddannelseskravene med afspadsering e er vagtdeltagelse i forholdet 1:1. Senere i Fase 2 og 3 
med selvstændige vagter i praksisregi og med praksislæge som bagvagt. Bloklæger kan også vælge 
at tage selvstændige vagter på eget ydernummer.

Uddannelseslægen (UL):
Der inviteres l gensidig præsenta onssamtale inden ansæ elsen starter, med præsenta on af 
kommende kolleger og frem digt arbejdssted. Her a ales arbejds der, kendt kursusdeltagelse og 
evt. ferieønsker og ønske om specielle fridage.

Introduk onsperioden. A ænger selvfølgelig af uddannelsesniveau. De første dage gennemgås 
klinikkens EDB og laboratorie-faciliteter. Man kan sidde med ved lægerne på ski  for lige at lære 
hinanden lidt at kende. Der lstræbes dog enkelte egne pa enter, så man kommer i gang med det 
samme. Det er o ere le ere at lære noget med en rig g problema k/pa ent frem for bare noget 
teore sk.

Introduk onssamtale gennemføres typisk i den første uge. Her a ales forventninger og mål med 
opholdet.
Man kan evt. sidde med hos visiterende personale om morgenen for på den måde at få
etableret nogle pa entkontakter. Der sæ es 2 pa enter l i men. De e kan ændres løbende så 
udby et bliver størst muligt.
Under hele opholdet er der daglig supervision / gennemgang af dagens kontakter. De e foregår 
typisk mellem kl. 13.15 og 13.45, dvs. lige e er frokostpausen. Hver dag og dagen igennem, er der 
mulighed for ad hoc kontakt l alle i klinikken, så en problems lling hur gt kan blive a julpet. 
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Man skal/bør ikke være i tvivl om noget i ret lang d. Dørene er al d åbne for hjælp og vejledning.

I starten vil pa entgruppen o est være de aku e pa enter og dem med mindre problems llinger. 
Den type pa enter er gode l at lære hele systemet og arbejdsgangen at kende på; det være sig 
EDB, henvisninger, regninger, laboratorieundersøgelser mm.
Sidenhen gælder det om at få etableret forløb, så de samme pa enter og deres sygdomme følges.

E er 4 uger holdes en kort justeringssamtale som skal afstemme og planlægge de næste 5 mdr. af
opholdet.

E er 3 mdr. holdes en midtvejssamtale. Har vi nået det vi skulle? Er der nogen problemer? 
Trivslen? Hvad er målet for de sidste 3 mdr.?
Here er lstræbes det at UL også har 3-4 pa enter/ me, dvs. arbejder med lnærmelsesvis det 
samme tempo som tutorlægerne, dog a ængig af problemtyngden. Supervisionen kører fortsat. 
Kan dog emneopdeles e er ønske på færre dage.

Umiddelbart før afslutningen at ansæ elsen holdes en gensidig slutevalueringssamtale af både 
arbejdsstedet og af UL. De e foregår elektronisk bl.a. via ’evaluer.dk’.

Med venlig hilsen
Rasmus Krogh og Suzanne Schnoor
Lægerne Krogh & Schnoor


