
2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet 
 
Ansættelsen finder sted hos lægerne Lisbeth og Sven Wemmelund, Stenvej 21 B, 8270 Højbjerg i 
perioden fra 1.8.2010 til 31.01.2011. 
 
Stillingen er led i specialeuddannelsen i almen medicin (introduktionsamanuensis, 
praksisamanuensis fase 1, praksisamanuensis fase 2 eller praksisamanuensis fase 3) 
 
Præsentation af vores praksis: 

- Praksis er oprettet i 1986, hvor vi overtog en gammel 1-mands-praksis fra 
Hermann Bünemann . Han – på sin side - havde drevet praksis på Oddervej 97 i 
Højbjerg siden 1957. Første læge på Oddervej 97 var Philip Nordentoft, som 
byggede lokaler her i 1934. 

 
- Vi flyttede til nyindrettede lokaler i december 2008 og fik dermed 3 gange så 

mange kvadratmeter og en praktisk, lys og venlig  indretning med i alt 6 
konsultationsrum, stort laboratorium og venteværelse samt en velbesøgt kaffestue. 

 
 
- I praksis arbejder sekretær Pia Petersen 32 timer ugentlig og sygeplejerske 

Merete Schøiffel 30 timer ugentlig. Læge Lisbeth Wemmelund og læge Sven 
Wemmelund arbejder fuldtids og er begge 2 tutorlæger for de skiftende 
uddannelseslæger. Begge læger deltager i undervisningen på Institut for Almen 
Medicin. 

 
- Patientgrundlaget er ca 2100 voksne og 600 børn. Der er forholdsvis mange helt 

gamle patienter. Vi har åbent for tilgang af ny patienter, indtil vi når op på 2900 i 
alt. 

 
 
- Man møder, så man er klar til at arbejde fra kl 8.00. Normalt arbejder vi frem til 

kl 16.00 mandag, tirsdag og onsdag, til kl 17 torsdag og kl 12 fredag. 
Vi holder samlet formiddagskaffe kl 10-10.15. Middagspausen er fra kl 12-13 og 
derefter er der fælles konference kl 13.-13.30. Torsdag prøver vi at holde 
programmet patientfrit fra kl 12-15, hvor der er mulighed for undervisning af 
hinanden, mere dybtgående konference eller gennemgang af logbog – bare for at 
nævne nogle eksempler. 

 
- Der er mulighed for at tilpasse arbejdstiderne i forhold til nødvendig afhentning af 

børn. Ferie må afholdes sammen med praksis, hvis det overhovedet er muligt. Vi 
ønsker at vide så tidligt som muligt, hvis man en dag er forhindret i at komme pga. 
barns sygdom, egen sygdom og evt. omsorgsdage. 

-  
-  

Beskrivelse af uddannelsesforholdene i vores praksis: 
 

- Den daglige supervision foregår dels ad hoc, hvor uddannelseslægen ringer til 
tutorlægen med spørgsmål eller beder om at få tutorlægens fysiske assistance i 



forbindelse med en igangværende konsultation. Den skemalagte supervision 
foregår som nævnt dagligt kl 13-13.30 og torsdag eftermiddag. Der er som regel 
plads til at gennemgå de sidste af dagens patienter inden kl 16 ved en kort uformel 
konference med en af tutorlægerne. Ellers må det vente til næste dags 
middagskonference. 

 
- Vi lægger vægt på at man bruger logbogen som et uddannelsesværktøj og finder 

den velegnet hertil. Størst udbytte får man, hvis der dagligt gøres notater i 
logbogen om typiske patientforløb og indføres links til gode hjemmesider. Herved 
bliver den også til et personligt opslagsværk for ens fremtidige lægearbejde. Vi 
abonnerer på Medibox som man bør gøre brug af. Af andre netværktøjer 
anbefales naturligvis Lægehåndbogen. Vi har et mindre fagbibliotek i kaffestuen, 
hvor der også er en reol med artikler og vejledninger i et alfabetisk system. 

 
 
- Vi gennemfører de anbefalede samtaler med introduktion, justering og evaluering. 

Specielle individuelle mål og ønsker noteres ved introduktionssamtalen, og 3 
måneder efter vurderer vi sammen om målene nås. Der er så stadig tid til at 
indhente områder, som ikke er blevet dækket ind. 
 

- Vi har haft uddannelseslæger i vores praksis gennem 20 år, så patienterne er også 
vant til at se uddannelseslæger. Dvs. at de også er klar over at der er 
begrænsninger i udannelseslægernes kendskab til sædvanlige fremgangsmåder og 
helt lokale forhold i arbejdsgange. Der er en udbredt tolerance over for dette 
blandt patienterne.  

 
- Vi deltager i det sædvanlige lægevagtsarbejde og vil derfor nemt kunne 

supervisere uddannelseslægerne under vagter ligesom der er mulighed for 
”følvagter” i starten. 

 
- Vi glæder os meget til samrbejdet!! 

 
Lisbeth og Sven Wemmelund 
 
Opdateret den 20.07. 2010 


