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Til kommende uddannelseslæger. 

Beliggenhed: 
Lægehuset ligget midt i centrum af Hobro by mellem fjorden og gågaden. 
Der er gode parkeringsforhold ved lægehuset. Der er ca. 400 meter op til jernbanestationen. 
Hobro er hovedbyen i Mariagerfjord Kommune med ca. 10.000 indbyggere. 
De fleste patienter kommer fra Mariagerfjord Kommune, men der er også lidt fra Rebild 
Kommune. 

Lægehuset: 
Lægehuset er fra 1943, blev grundlagt af Doktor Nielsen, også kendt for Doktor Nielsens Bitter. 
Lægehuset lå før i Havnegade, men blev flyttet i 1985 hvor der blev bygget et nyt lægehus i 
Biesgade. 
Lægehuset består af 5 kompagnoner: Kåre Jacobsen (januar 2003), Monika Skrzynska 
(januar 2011), Brian Jensen (januar 2001), Helene Juhl-Olsen (januar 2014) og Christina 
Sõrensen (oktober 2009). 
Lægehuset har gennem mange år haft reservelæger tilknyttet. Alle lægerne, undtagen Brian 
Jensen, har tidligere været tilknyttet som reservelæger. 
Praksis har normalt mellem 10.000-11.000 patienter tilknyttet fra både Hobro og de forskellige 
småbyer omkring. Der er en del indvandrer i praksis, bosnier og tamiler primært. 

Medarbejdere: 
Sygeplejerske Betina Kousholt, ansat 34 timer ugentlig hos læge Christina Sõrensen.
Sygeplejerske Dorthe Libach, ansat 37 timer ugentlig hos læge Brian Jensen.
Sygeplejerske Lise Schmidt Soelberg, ansat 20 timer ugentlig hos læge Brian Jensen.
Social og sundhedsassistent Pia Eriksen, ansat 31 timer ugentlig hos læge Helene Juhl-Olsen.
Klinikassistent Anne Wiborg, ansat 7 timer ugentlig hos læge Helene Juhl-Olsen.
Sygeplejerske Elisa Spanggaard, ansat 32 timer ugentlig hos læge Monika Skrzynska.
Sygeplejerske Birgitte Kastrup, ansat 35 timer ugentlig hos læge Kåre Jacobsen.
Lægesekretær: Lotte Bredal Christensen, ansat 35 timer ugentlig.
Lægesekretær Vibeke Duedahl-Olesen, ansat 35 timer ugentlig. 
Lægesekretær Anne Grethe Skov, ansat 24 timer ugentlig.
Lægesekretær Kaja Nielsen, ansat 30 timer ugentlig.
Lægesekretær/bogholder Susanne Jakobsen, ansat 30 timer ugentlig.

Arbejdstilrettelæggelse:
Vi bruger lægeprogrammet Novax, som er brugt siden 1997. 
Lægehusets åbningstid er hverdage kl. 08-00-16.00.
Vi har akut eftermiddag hos en af lægerne hver dag. 
Der er ingen faste personalemøder, men planlægges ad hoc. 
Dagen starter med lægernes telefontid fra kl. 08.00-09.00. 
Fra kl. 09.00-09.30 er der konference mellem lægerne. 
Middagspause fra kl. 12.00-12.30.
Der arbejdes normalt med 15 minutters tider. 
Supervision varetages planlagt en af lægerne der er udvalgt tutor, mens ad hoc supervision i 
dagligdagen varetages af patientens faste læge. 
Der vil blive planlagt supervisionstid via tutoren i ugeskemaet.
Uddannelseslægen er i et fast konsultationsrum. 



Arbejdstiden kan tilrettes ret individuelt indenfor 37 timer per uge, formentlig kl. 08.00-15.00 ca.
Reservelægen er velkommen til at tage en eller flere lægevagter sammen med praksislægerne, 
som alle deltager i lægevagten. 
Der bliver afsat tid til introduktions-, justerings- og evalueringssamtaler.  
Vi er large overfor deltagelse i kurser under opholdet. 
Der vil også blive planlagt gradvis opstart uden patienter de første dage samt undervisning i 
edb-system via sekretær og sygeplejerske.

Velkommen som uddannelseslæge i H. I. Biesgade.
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