
  Praksisbeskrivelse for Lægerne Bonven og Ingvardsen 

Skt. Pauls Kirkeplads 7 

8000 Aarhus C 

Vi vil gerne byde dig velkommen som uddannelseslæge hos Lægerne Bonven og Ingvardsen. 

Klinikken er beliggende centralt i Aarhus i lejede lokaler, i alt ca. 230 m2 fordelt på 4 konsultationsrum, 
sekretariat, køkken samt venteværelse og to toiletter. Uddannelseslægen har eget konsultationsrum til 
rådighed. 

Patienterne er bosiddende i hele Aarhus-området samt i forstæderne. Der er tilmeldt ca. 3800 patienter.  

Lægerne: 

Tove Bonven, født 1957, kompagnon siden 1998. 

Marie Holmes Ingvardsen, født 1974, kompagnon siden 2013. 

Personalet: 

Sygeplejerske Grete Fuglebjerg Nielsen, født 1962, ansat 1999. 

Sygeplejerske Jeanette Vedel, født 1963, ansat 2008.  

Lægesekretær Birgitte Brix, født 1962 ansat 2004.  

Sygeplejerskerne er ansat på halv tid, således at vi i hele åbningstiden har en sygeplejerske. Sekretæren er 
ansat fuld tid. 

Vores sygeplejerske varetager bla. kronikerkontrol, rejse- og børnevaccinationer, sårpleje, 
blodprøvetagning, lungefunktionsundersøgelser, EKG, kvalitetskontroller, sårbare ældre mv. 

Vores sekretær passer telefon og varetager tids- og medicinbestilling, dosispakning (medicin), kalender, 
administrative opgaver mv. 

Personalet møder fra kl. 7.45 til 15.30 mandag til torsdag, fredag kl. 7.45 til kl.13. 

Åbningstider:  

Klinikken er åben fra kl 8 til 16 mandag til torsdag, fredag fra kl. 8 til 12.  

Arbejdstider: 

Uddannelseslægens arbejdstider er fra kl. 8 til 15.30 mandag, tirsdag og torsdag, onsdag kl 8 til 17 og fredag 
kl. 8 til 13, medmindre vi aftaler andet. Arbejdstiden for uddannelseslægen er i alt 37 timer per uge. 

Klinikken har lukket 3 uger i sommerferien. Der er derfor obligatorisk afholdelse af ferie i denne periode. 

Dagsplan: 

Kl. 8 til 9 er der telefonkonsultation ved én af lægerne.  Telefonen passes af sekretæren fra kl. 8 til kl. 14 
(fredag kl 12). 



Den læge, der ikke har telefonkonsultation, starter med patientkonsultationer fra kl. 8.10 ligesom 
sygeplejersken har patientkonsultationer fra kl. 8.10.  

Kl. 8.10 til 11.30 er der planlagte konsultationer.   

Ca. kl. 10.30 til 11.30 er der akutte patienter som er telefonvisiteret samme dag.  

Kl. 11.30 til 12.10 frokost. 

Kl. 12.10 til 12.30 supervision af uddannelseslægen på skift mellem lægerne. 

Kl. 12.30 til 15.00 er der planlagte konsultationer (fredag til kl. 12.00). 

Onsdage er der ikke planlagte konsultationer mellem kl. 12-14; i det tidsrum afholdes bla. personalemøder, 
sygebesøg, undervisning mv. Der er igen planlagte konsultationer mellem kl 14(15) til 17.00. 

Samtaler med uddannelseslægen: 

Inden du starter, vil vi gerne hilse på dig og vise dig klinikken. Selve introduktionsperioden tilrettelægges de 
første 1-2 uger, hvor du bla. vil følge lægerne og sygeplejerskens arbejde, blive fortrolig med vores EDB 
system (Ganglion) samt så småt i løbet af den første uge får selvstændige konsultationer. 

Introduktionssamtalen tilstræbes afholdt efter de første to uger og der afholdes løbende justeringssamtaler 
og slutteligt evalueringssamtale.  

Udover den skemalagte daglige supervision er der altid mulighed for ad hoc supervision. Der stiles mod 
opnåelse af kompetencer ihht. målbeskrivelsen/logbogen, og vi vil tage højde for dine ønsker og behov for 
læring.  

Lægevagten: 

Lægerne deltager i lægevagten i Aarhus, hvor du er velkommen til at være med. Som fase 2 og 3 skal du 
have selvstændige lægevagter.  

Øvrigt: 

Vi er tilmeldt vagthold 7, hvor fredagsvagten på skift passes af læger herfra. Desuden vikarierer vi for 
lægerne på vagtholdet ved ferier, kurser og lign. 

Lægerne Bonven og Ingvardsen 

Skt. Pauls Kirkeplads 7 

8000 Aarhus C 

86132644 

www.bonveningvardsen.dk 

 


