
Uddannelsesprogram for uddannelseslæger 
Lægerne Sønderskovvej er beliggende i Lystrup ca 9 km fra Århus Centrum. Der går både 
busser og tog fra Århus C – næsten lige til døren.  
 
Lokalsamfundet 
Lystrup, Elsted og Elev udgør tilsammen et lokalsamfund i Århus Kommune. Området tæller 
10.276 indbyggere. Foruden områdets tre folkeskoler og Ungdomsskolen er der vuggestuer, 
børnehaver, skolefritidsordninger, fritidshjem, byggelegeplads, fritidsklub og ungdomsklub. 
Området har et rigt foreningsliv og der er diverse sportsanlæg, herunder bl.a. idrætshaller, 
svømmehal, tennisbaner m.m. 
Der har de senere år været stor tilflytning til området.  
I Lystrup findes udover vores praksis 2 solopraksis og en 3 mands-praksis. Vi samarbejder 
ved at passe patienter for hinanden ifbm ferie, kursus etc.   
 
Beskrivelse af praksis 
Det er en 2-mands kompagniskabspraksis, som har været uddannelsespraksis gn mange år. 
Praksis  har godt 3200 gr.1 patienter, og et lille antal gr. 2 patienter. Praksis er netop lukket 
for tilgang af nye patienter.  
 
Mogens Bang startede praksis i 1995. I 2007 blev Rikke Secher kompagnon, efter at der var 
blevet tildelt et nyt ydernummer.  
Mogens Bang har 4 dages arbejdsuge og holder fri om torsdagen. 
Rikke Secher har 4 dags arbejdsuge og holder fri om tirsdagen. 
Vi har 1 uddannelseslæge. 
 
Der er ansat 2 sygeplejersker og 1 sekretær: 
Sygeplejerske Anette Bovbjerg, 34 timer/uge, har været ansat siden september 2007.  
Sygeplejerske Rikke Fursterling, 34 timer/uge, har været ansat siden april 2009.  
Sekretær Dorte Lundquist, 30 timer/uge, har været ansat siden august 2008. 
Herudover er ansat rengøringspersonale. 
 
Dagligdag 
 
Den ene sygeplejerske møder kl 7.45, laver kaffe/te og tænder for computerne. Den anden 
sygeplejerske, sekretæren og lægerne møder ca 7.55. 
Mellem 8 og 9 har lægerne telefonkonsultation, sygeplejerskerne har begge konsultationer. I 
telefontiden aftales akutte konsultationer samme dag, svar på prøver etc, receptfornyelse af 
vanedannende medicin. 
9.15-13.00 samt 14.00-15.15 har lægerne konsultationer. Den ene sygeplejerske har ligeledes 
konsultationer, mens den anden besidder en ”flyverfunktion”, hvor akutte opgaver varetages. 
Der er kaffepause kl 10.45-11.00. Mellem 13 og 14 færdiggøres papirarbejde, køres 
sygebesøg og spises frokost.  
Telefonen er åben til kl 13.00. Herudover kan vi træffes i akutte tilfælde via mobiltelefon.  
 
Uddannelsesforhold: 
 
Undervisningen af uddannelseslægen består i en daglig gennemgang af dagens patienter om 



morgenen. Herudover er der i starten af uddannelsesforløbet afsat en halv time omkring 
middagstid til supervision af formiddagens patienter. Om eftermiddagen efter endt program er 
der ligeledes afsat 15-30 min til gennemgang af eftermiddagens patienter. Den væsentligste 
del eaf undervisningen består af ad hoc undervisning i løbet af dagen, hvor uddannelseslægen 
til hver en tid kan afbryde lægernes konsultation, hvis de har spørgsmål eller brug for, at en 
patient ses af os.  
Der afholdes konference hver onsdag kl 13.30-14.00 med deltagelse hele personalet. 
Der afholdes et månedligt personalemøde sidste onsdag hver måned af ca 2 timers varighed.  
Uddannelseslægen vil have mulighed for at bruge en dag hos en speciallæge, fysioterapeut i 
løbet af uddannelsesforløbet. 
 
Der vil i løbet af uddannelsesforløbet blive afholdt introduktionssamle, justeringssamtale, 
midtvejssamtale og slutevalueringssamtale. 
Herudover deltager praksis i 12-mandsforeningsmøder, hvor der undervises i forskellige 
emner. Uddannelseslægen er velkommen til at deltage heri.  
Vagter: Vi deltager aktuelt ikke i vagtlægeordningen, men uddannelseslægen vil deltage i 
vagter i det omfang, det er beskrevet i uddannelsesplanen 
 


