
Kære kommende uddannelseslæge. Velkommen til Lægerne I Sunds. 

Vi ser frem til at have dig ansat de næste 6 måneder. Inden du starter hos os, anbefaler vi at du kontakter 

os, og aftaler et møde i god tid før du skal starte. På mødet har vi muligheder for at hilse på hinanden. Du 

får set lægehuset og vi kan gennemgå dit introduktions program og tilpasse det til dine behov. 

Om Lægerne i Sunds. 

Fra 2015 og indtil 2018 var Sunds lægehus drevet af Falck Health Care. Dorthe Hagensen købte lægehuset i 

Sunds af regionen i sommeren 2017.  

Der er i dag 3 ydernumre i Sunds. Læge Dorthe Hagensen 58 år. Læge Ingeborg Roesdahl 54 år, Læge Agnes 

Jørgensen 63 år og Læge Erling Larsen 38 år arbejder i dag hos Lægerne I Sunds. Vi arbejder ca. 3 dage om 

ugen alle 4. Du vil opleve supervision fra os alle, men bliver fast tilknyttet en af os. 

Vi har ca. 3700 patienter. Det er en blandet by og landpraksis med et rigtig godt patient klientel. Du skal 

forvente at komme til at køre sygebesøg. 

Der er ansat 4 personalemedlemmer. 1 Sygeplejerske, 1 Jordemor og 2 Lægesekretærer. 

Du kan gå ind på vore hjemmeside og se detaljer. WWW. Lægerneisunds.dk 

Hverdagen. 

Vi har akut åbentid hverdag fra kl. 8- 8.45. Der kan patienterne bare komme med akut opstået sygdom. Vi 

skiftes til at passe de akutte patienter i dette tidsrum. Du vil komme til at deltage i dette. 

Patienterne har mulighed for at kontakte Lægehuset hele dagen mellem 8-14 og efter kl. 14 er der akut 

telefon. Der er hverdag sat tid af til at lægerne kan ringe tilbage til patienter ved behov for dette. 

Resten af dagen er de fleste tider 15 minutters tider. Der sættes naturligvis længere tid af til samtaler, 

attester, årskontrol for kroniker etc. 

Der er Kaffepause fra 9.45-10.00.  

Frokost pausen er fra 12.30-13.00. Der har vi frokost ordning med primært Økologisk mad og det koster 50 

kr. at være med, frivilligt naturligvis. Der er Kaffe, te, brød og ost til fri afbenyttelse. 

Lægehuset åbner hverdag kl. 07.30 hvor sekretæren lukker op og ser de første pt. Vi har ikke en fast lang 

dag men patienterne kan få en sen tid efter individuel aftale. 

Som udgangs punkt er din arbejdsdag fra 8-16 men den kan tilpasses individuelle ønsker. Vi 4 faste læger 

arbejder fra 8-16 hverdag.  

Vi prioriteret at komme til tiden både til kaffen og frokost for der også at have tid til at tale om hvad der er 

sket i løbet af dagen samt tale om alt muligt andet. 

Der vil være afsat tid til supervision sammen med dig 2 gange om dagen. Hvor vi kan gennemgå det der ikke 

haster. I løbet af dagen vil du altid vide hvem der er til din rådighed for her og nu svar. 

Sygeplejersken og jordemoderen laver børneundersøgelser og tager rutine celleskrab og du vil komme til at 

deltage i disse konsultationer sammen med dem. 



Som uddannelseslæge vil der naturligvis blive taget hensyn til at du har behov for ekstra tid til at sætte dig 

ind i alt det nye. Vi tilpasser den afsatte tid efter individuelle hensyn. 

Vores ambition er at du hurtigt vil føle dig som en del af huset, og derfor hurtigt vil komme til at bidrage 

positivt til det daglige arbejde på lige fod med os alle. Supervisionen vil være både her og nu og ved 

strukturere samtaler i løbet af dagen. Vi har undervisning i klinikken efter behov. Personalemøder hver 2 

måned som du naturligvis er inviteret til. 

Faciliteter.  

Lægehuset har 6 ens konsultationer. De er naturligvis udstyret med EDB, printer, lægeligt udstyr etc. 

Det er vores personale der tager EKG, laver lungefunktion, tager blodprøver etc. Du vil blive oplært i at lave 

halspodninger, tage hgb, CRP, således at du selv kan udføre dette ved behov. 

I hele lægehuset åbningstid er der altid mindst 1 personalemedlem tilstede. 

Vores lægesystem er XMO. Vi opfordre vores pt til at bestille medicin, tider osv. via vores hjemmeside. 

Vi har praksis skærm i venteværelse. Vi går i kliniktøj. Du vil selv kunne vælge hvilke T-shirts, polo, skjorte 

og trøje du måtte ønske. De bliver forsynet med dit navn. 

Der er lægetaske til rådighed ved sygebesøg. 

Introduktionen. 

På din første arbejdsdag møder du kl. 8 Her vil du blive vist rundt af din tutorlæge. Blive introduceret til 

klinikkens EDB system. Finde dig til rette på dit nye kontor. Dit program er vist nedenfor. 

1 Dag 

 8-11 Velkommen, rundvisning og kaffe. 

11-13 Patienter sammen med din tutorlæge og frokost. 

13-14 Introduktion til EDB system, herunder medicin modul. 

14-16. Egen tid med computeren. 

2 Dag 

8-9 Telefon tid med personalet. 

9-10 Patienter sammen med en anden læge. 

10-11 Din tid hvor du ser på det du synes. 

11-13 Patienter på egen hånd. 

13-14 Introduktion til laboratoriefunktioner. 

14-15 1-2 patienter  

15-16. Gennemgang af egne pt. Samt samtale om de 2 første dages forløb. 

3 Dag. 



8-9 Telefontid. 

9-10 Intro til det at skrive regninger. 

10-11 Egen tid. 

12-15 Selvstændige patienter samt patienter sammen med anden læge. 

Dag 4. 

8-9 Akutte patienter 

9-13 Patienter samt tid til selvstudie og frokost. 

13-14 Introduktion til sygeplejerskens arbejde. 

14-16 Supervision 

Dag 5 

8-9 Akutte patienter. 

9-13 Selvstændige patienter, patienter sammen med anden læge/Sgp/jordemor og tid til selvstudie, 

frokost. 

13-14. Supervision. 

Dag 5. 

8-9 Akutte patienter. 

9-10 Introduktion til sekretærens arbejde. 

10-12. Patienter, introduktion til attest arbejde. 

12-13 Pause. 

13-14. Afrunding af ugen. 

Uge 2 og fremefter.    

Efterhånden som du får mere erfaring, kender huset og patienterne tilpasses dine opgaver således at du 

føler dig udfordret men KUN på den gode måde. Du må/skal altid gøre opmærksom på hvis der er ting, 

patienttyper eller andet du mangler introduktion/kendskab til og vi vil derefter hjælpe dig i forhold til dit 

behov. Du kan forvente at vi alle er indstillet på at give dig den nødvendige hjælp i en given situation. Du vil 

kunne få hjælp af os alle. 

I 2 eller 3 uge afholdes introduktions samtalen her drøfter vi Logbogen og mål for din uddannelse. 

Vi planlægger også her tidspunkter for midtvejs og evaluerings samtalen. 

Du har obligatoriske temadage og kurser. Så snart du kender disse dage ligger vi dem ind i dit dagsskema. 

 

 


