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Lægepraksis er en enmandspraksis, og består af en læge, en sygeplejerske og en sekretær.
Læge Arne Sørensen er uddannet fra Aarhus Universitet i 1982.
Sygeplejerske Hanne Læssø Christensen har været ansat siden 2002.
Sekretær Anette Højgaard Sørensen har været ansat siden opstarten i 1988.
Praksis blev overtaget efter byens eneste kvindelige læge i sept. 1988. Praksis ligger i stueplan i 
egne lokaler i midtbyen .  Vi har egen p-plads.
Praksis har været lukket for tilgang gennem de seneste mange år. Der er en del gruppe 2 patienter 
tilknyttet praksis.
Vi har siden år 2000 haft uddannelseslæger tilknyttet praksis, både KBU – intro – og
hoveduddannelseslæger.
Vi har stadig god kontakt med flere af dem.
Uddannelsessøgende læge har rådighed over eget lokale med fuldt udstyr.
Vores EDB system er (Æskulap) XMO V8.
Lægen er med i den lokale vagtordning. Her er mulighed for værdifuld læring, dels ved følgevagt 
og dels ved selvstændige vagter. Afhængig af uddannelseslægens kompetencer.
                                                                                      

Til den uddannelsessøgende
Velkommen i vores praksis. Vi glæder os til at møde dig. Jeg vil gerne om du vil aftale et besøg her 
i klinikken et par uger før du starter. På den måde kan vi få hilst på hinanden og du kan træffe 
sygeplejersken og sekretæren.  Du vil få en rundvisning og en gennemgang af klinikkens lokaler og 
arbejdsgang.
Når du møder vil du være med som lytter og iagttager de første dage. Herefter får du dit eget 
lokale og egne patienter. Der sættes god tid af til konsultationer fra begyndelsen, som i løbet af 
opholdet justeres efter erhvervede kompetencer. Vi lægger vægt på at udvikle et bredt, 
selvstændigt funktionsområde, eksempelvis også ved brug af EKG, Lab tal, 
lungefunktionsundersøgelse og tympanometri.  Samt brug af eget lab.
Du har altid mulighed for at spørge, hvis og når du er i tvivl. Der er en direkte dør imellem de to 
konsultationslokaler, hvor lægen og uddannelseslægen sidder. Personalet står også til rådighed 
med hjælp og vejledning.
Vi er alle interesserede i, at du får en god start og bliver godt tilpas med at arbejde sammen med 
os. Vi forventer at du deltager aktivt i det daglige arbejde både socialt og fagligt. Vi forventer 
også, at du tager ansvaret for patienterne alvorligt, og overholder din tavshedspligt.
Personalepleje er en integreret del af vores arbejde som f.eks.:  Lokale kulturelle aktiviteter, 
sommerudflugt og julefrokost m.m. Vi deltager i relevante lægefaglige kurser.  
Hvor meget tutortid, der er brug for, eller ønskes, aftaler vi med dig ved starten af ansættelsen og 
aftalen vil senere blive justeret. I begyndelsen af KBU–perioden gennemgås de store kroniske 
sygdomme ved intern undervisning i forlængede frokostpauser. Der sker ugentlig skriftlig 
tilbagemelding på uddannelseslægens journalnotater. Alle uddannelseslæger opfordres til at 
benytte http: www.logbog.net  både til dokumentation af kompetencer, og til private notater i 
læringsdagbogen, f.eks.: Planlagte fokusområder og refleksion over oplevelser/erfaringer. Der sker 



løbende supervisering af uddannelseslægen efter DSAM´s vejledning. Tutorlægen er altid til 
rådighed for diskussion af ideer til forbedring af læringen.
Se i øvrigt vores hjemmeside. www.97922920.dk. 
Velkommen
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