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Kære Uddannelseslæge. 

 

Velkommen til vores praksis.  

Der har været lægehus i Onsild i mange år. Siden 2012, har det været et 

kompagniskab med 2 læger. 01/07/2017 har der været generationsskifte, 

således at lægehuset nu drives af læge Tenna Juel Alstrup (født 1977) og læge 

Helene Elsborg (født 1974). 

Onsild ligger tæt ved Hobro mellem Århus og Ålborg. Det er en lille landsby, 

men der er såvel skole som efterskole og flere virksomheder i byen.  

Lægehuset ligger få minutters kørsel fra motorvejsafkørsel 36. 

Praksis er en blandet landpraksis med ca 3000 patienter, heraf 750 børn. Vi 

har patienter fra både by og land. 

I dagligdagen har vi god hjælp af vores personale. 

Marit Pedersen, sekretær (ansat 24 timer pr uge). Der passer stort og småt i 

receptionen, står for vores EDB og helt generelt er tovholder fra mangen en 

praktisk opgave her i huset. 

Trine Øbo Bundgaard, sygeplejerske (ansat 32 timer pr uge). Holder styr på 

vore kronikere, har forundersøgelser og mange selvstændige konsultationer. 

Derudover også uddannet behandlersygeplejerske og klarer mange 

småskadestueopgaver. 

Vi lægger vægt på at vores hus skal være rart at komme i. Det gælder både 

for os, der arbejder her, men også for vore patienter. Derfor vægter vi en 

ordentligt omgangstone og et smil højt.  

Vi er et lille hus og derfor løfter vi i flok, og hjælper og sparer med hinanden 

på tværs af faggrænser. 

Dagligdagen er inddelt med telefonkonsultationer fra kl 08-09. 
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Der er åbent for konsultation mandag 9-16, tirsdag, torsdag og fredag 9-15 og 

onsdag 9-17. Som udgangspunkt er vore konsultationer på 15minutter. 

Vi holder pause og konference fra kl 1030-1130. 

 

Som uddannelseslæge vil din arbejdstid som udgangspunkt være mandag 8-

16, tirsdag til fredag 8-15. Det giver 36 timer pr uge. Den sidste time er tænkt 

som buffer. Anden fordeling af timer kan dog aftales individuelt. 

Det er muligt at komme med på lægevagt. 

Der er daglig skemalagt supervision på ½ time. Derudover supervision ad hoc. 

På den måde kan tvivlsspørgsmål hurtigt afklares og alle kan komme videre i 

deres dagsprogram. 

Af hensyn til planlægning bedes kursus- og ferie/fridage meldes ind så hurtigt 

som det er muligt. 

 

Introduktion: De første dage du er i huset er sat af til introduktion bla til vores 

EDB-system XMO og telefonssystemer. Derudover vil du komme med både 

sygeplejerske og os faste læger i konsultationen, så du får kendskab til huset 

og vores arbejdsgange og omgangstone. Derefter vil du stille og roligt få sat 

patienter til i dit dagsprogram. 
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