
Uddannelseslæge hos 

Lægerne Buch, Navntoft & Meklenborg 
Østergade 10,3 

7500 Holstebro 

 

Vi er en relativt nystartet praksis fra 1. april 2012. Forinden har Jørgen Buch og Ole Meklenborg 

arbejdet som praktiserende læger siden 2002. Dorte Navntoft blev færdig som speciallæge i almen 

medicin primo 2012. Aktuelt har vi ca. 4700 patienter. 

 

Personale 

  

Jytte Frandsen, sekretær og klinikassistent, har været ansat på deltid i vores praksis siden oktober 

2010. Jytte er ansvarlig sekretær for bl.a. skrivning, vacciner og vareindkøb. Jytte udfører 

selvstændige konsultationer med bl.a. INR og vaccinationer. 

Kirsten Rahbek, sekretær og klinikassistent, har været ansat på deltid siden september 2012. 

Kirsten er bl.a. ansvarlig for vores tidsstyringssystem. Kirsten udfører selvstændige konsultationer 

med blodprøvetagning, vaccinationer m.m. 

Lene Rernböck, sekretær og klinikassistent, har været ansat på deltid siden januar 2016. Lene 

udfører selvstændige konsultationer med blodprøvetagning, vaccinationer m.m. 

Alle klinikassistenter laver lungefunktionsundersøgelser, ekg og urinanalyser.   

Annette Bagger, sygeplejerske, har været ansat på deltid siden januar 2008. Annette har egne 

konsultationer som fx suturfjernelse, vortebehandling, øreskyl, sårbehandling, halspodninger men 

deltager også i kronikeromsorgen med bl.a. diabetes-, KOL- og blodtrykskontroller.  

Birgitte Jensen, ansat som regnskabsfører fra februar 2014 ca. 4 timer ugentligt. 

 

Læger   

 

Jørgen Buch, født 1965, blev praktiserende læge i 2002. Har læst i Aarhus. Bor i Mejrup med Vita, 

som han har 3 børn med. 

Dorte Navntoft, født 1968, blev praktiserende læge i 2012. Har læst i Aarhus. Bor i Holstebro med  

Ole. Har tre børn. 

Ole Meklenborg, født 1961, blev praktiserende læge i 2001. Har læst i Odense. Bor i Holstebro 

med Lotte, som han har tre børn med.  

 

Derudover har vi uddannelseslæger ansat løbende. 

 

Patientgrundlag 

 

Vi har for tiden ca. 4700 patienter med en alders- og kønsfordeling der er som den gennemsnitlige 

fordeling i distriktet. Vi har lukket for tilgang af nye patienter for øjeblikket. 

Alle patienter er principielt tilknyttet alle læger, men ofte vælger patienten én af os som fast læge og 

så vidt muligt er denne læge primærkontakt ved alle henvendelser.  

 

 

 



Organisation af dagarbejdet 

Praksis har åbent hver dag fra kl. 8-15.15, dog torsdage til kl. 17. Telefontiden er kl. 8-9, hvor vi 

alle sidder ved telefonerne på vores eget kontor og besvarer telefoner. E-mail konsultationer 

besvarer vi løbende.  

Resten af dagen har vi frem til kl. 15.15 sat patienter til med 15 min mellemrum. Fra kl. 10.00 er 

der et kvarters pause. Vi spiser fælles mad ca. kl. 12 hvor der er brød, pålæg, salat, kaffe og the. Fra 

kl. 12-15 er der kun akuttelefon på. Vi har vide rammer for ”akut” behov og afviser/udsætter 

sjældent patienter der beder om akut vurdering. Vi fornemmer ikke dette bliver misbrugt og vores 

personale er erfarne visitatorer, hvad det angår.  

Vi skiftes hver dag til at være ”akutlæge”. Dette indebærer, at man ser alle de akutte, kører 

sygebesøg, godkender og afgiver lab svar samt gennemlæser epikriser.  

Vi kører desuden sygebesøg til de patienter, der ikke har mulighed for at komme ind i klinikken. Til 

en vis grad laver vi såkaldte ”opsøgende hjemmebesøg” til skrøbelige ældre > 75 år, der er 

hjemmeboende.  

 

Faste møder 

 

Vi har en række faste møder med  

 de andre læger i Holstebro 1. torsdag i måneden på Anlægspavillonen fra kl. 12.30-14.30,  

 Personalemøde ca. 1 x hver anden måned af 1 times varighed i arbejdstiden.  

 Forårs/sommerudflugt og julearrangement plejer vi også at finde tid til 

 ”Færch-Hus” møder ca. 8 gange årligt med de andre læger og fysioterapeuter her i huset 

 Planlægningsmøder med vores vagtring, hvor vi fordeler pasning af praksis mellem kl. 15 

og 16 

 

Vores samarbejde med lægemiddelindustrien er ret afdæmpet, men aftales med den enkelte læge i 

en patienttid om formiddagen efter fast aftale eller evt. til et frokostmøde.  

 

EDB og telefoner 

 

Praksis benytter XMO som lægeprogram. Vi modtager stort set alle epikriser og laboratoriesvar på 

EDI.  

 

Laboratoriet 
 

I laboratoriet er der udstyr til at analysere bl.a.: 

 

 Hæmoglobin og blodsukker 

 INR på CoaguCheck med øjeblikkeligt svar. 

 Urin-HCG 

 Spirometri og reversibilitetstest på Vitalograf.  

 Urinstix og – dyrkning.  

 Resistensbestemmelse af urin på agarplade med 5 relevante typer antibiotika samt uricult 

 EKG  

 Hjemmeblodtryksmåling til udlån 

 Audiometri 

 Priktest, allergiudredning med standardpanel. 

 



Vi benytter laboratoriet i Holstebro til alle serum- og plasmaprøver og de afhentes af Taxi kl. 15.10 

og vi har typisk svaret næste morgen. 

 

Arbejdsforhold for uddannelseslæger 

 

Som praksisreservelæge, Introamanuensis og Praksisamanuensis fase 1 er man ansat af Region 

Midtjylland med praksis som reel arbejdsgiver. Som Praksisamanuensis fase 2 og 3 er man ansat af 

praksis. 

Arbejdstiden er i udgangspunktet dagligt fra kl. 8.00 – 15.00, torsdag til kl. 17,00, dog med en 

ugentlig arbejdstid på 37 timer iflg. den til enhver tid gældende overenskomst mellem YL og PLO. 

Vi aftaler den daglige arbejdstid fremad ved supervisionsmøderne. Afspadsering/frihed aftaler vi 

hen af vejen. 

Ferie aftaler vi gerne ved begyndelsen af ansættelsen.  

Kørsel på sygebesøg kan være aktuelt. Vagttasken kan lånes hos os, hvis man ikke har én sådan.  

Man har naturligvis fri til al obligatorisk undervisning som f. eks. temadage for I- og H-læger, 

generelle kurser, specialespecifik teoretisk kursus. LAS 1, 2 og 3. Ønsker man fri til et 

praksisrelevant kursus, finder vi sikkert ud af det også. 

 

Uddannelsen i praksis 

 

Uddannelseslægen deltager på lige fod med øvrige læger i telefon- og konsultationstid samt i øvrigt 

i alle aspekter af lægearbejdet i praksis, f.eks. sygebesøg og møder med samarbejdspartnere. 

Specifikke kompetencer skal opnås og godkendes løbende og ansvaret herfor er man sammen med 

tutor fælles om.  

Hvis man som uddannelseslæge har brug for at vende en problemstilling, både fagligt og personligt, 

er vi altid tilgængelige for det.  

Det kan man gøre ved, at man henvender sig hos én af os under eller efter konsultationen ved at 

ringe ind til os, komme og banke på eller venter til frokostpausen eller anden pause eller aftalt 

supervision.  

Afhængig af uddannelseslægens erfaring med praksisarbejde vil man den første tid få supervision 

en halv time hver dag. Vi kan senere aftale andet, alt efter uddannelseslægens behov. 

Undervejs vil vi under ansættelsen aftale fordybelse i et fagligt emne, som hovedsageligt 

uddannelseslægen bliver ansvarlig for, men vi hjælper gerne med at indkredse emnet og vi aftaler 

hvordan vi skal diskutere/fremlægge det. Det kan være en mindre procedure man får til ansvar at 

informere/oplære personalet i sammen med tutor eller det kan være et ”større” emne som man 

kommer med et kort oplæg om til fælles diskussion. Pointen er at man lærer at opsøge viden og 

formidle det.  

Introduktionssamtale, justeringssamtale og slutevaluering foregår efter Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer.  

Før du starter hos os:  

Vi henstiller til, vi drøfter den præcise arbejdstidstilrettelæggelse, evt. planlagt barsel, ferie og 

forholdene omkring lægevagtskørsel for fase   og   læger, når du har fået tildelt stillingen.  

Du bedes kontakte klinikken på klinikkens telefonnummer 96108700 mellem 8 og 11.45, når du har 

fået tildelt stillingen.  å vil din tutorlæge ringe tilbage, så I kan aftale nærmere. Vi skal desuden før 

start have oplysninger om CPR nr., e-mail adresse, mobilnummer og autorisations‐ ID.  



Vi ser frem til dit arbejde i klinikken og til at nyde godt af den værdi, det tilføjer klinikken at have 

uddannelseslæger på alle niveauer.  

Jørgen, Buch, Dorte Navntoft og Ole Meklenborg  

April 2016 


