
Introduktionsmateriale 
Velkommen til lægehuset, Sct. Jørgensgade 17. 

 
 
Klinikken er en kompagniskabspraksis bestående af lægerne Claus Rækby Larsen, Tove Holm, 
Anne Kristensen, Kurt Ebbensgaard og Lene Kristensen. 
 
Herudover er der i klinikken 3 sygeplejersker og 4 deltidsansatte sekretærer. 
 
Klinikpersonale: 
Sygeplejerske Lis Jacobsen, ansat fra oktober 2003. 
Sygeplejerske Janni Bjørn, ansat fra december 2005 
Sygeplejerske Pia Vinkel, ansat 1.7.2013. 
 
4 deltidsansatte sekretærer: 
Randi Hoelgaard, ansat siden 1985 
Inge Huldahl. ansat siden 1997 
Ulla Kjær, ansat 2007 
Line Jensen, ansat 1.7.2013. 
 
Vi er et ”hus i bevægelse” i nyrenoverede lokaler med moderne faciliteter.  Vi betragter os selv som 
værende fremtidsorienterede. Vi har tradition for at være fagpolitisk engagerede og er repræsenteret 
i PLO, regionalt og kommunalt, og vi forsøger at følge DSAM’s faglige anbefalinger. 
 
Praksis har ca. 9.000 tilmeldte patienter.    
 
Lægerne deltager i lægevagtsordningen.   
 
 
Klinikkens åbningstid: 
Klinikken er åben for blodprøvetagning fra kl. 7.30, for telefon og konsultation fra kl. 8.00.  
Klinikken er åbent dagligt indtil kl. 16.00, dog til kl. 17.00 om torsdagen. 
 
Øvrige aktiviteter: 
Bylægemøde: Den 2. torsdag i hver måned møde kl. 12.30 til 14.00 med byens øvrige praktiserende 
læger. 
 
Hjemmeside: 
Klinikkens hjemmeside kan findes på www.97414111.dk med praktisk information vedr. klinikken.  
Patienterne kan via hjemmesiden bestille medicin, bestille tider og sende en kort E-mail 
konsultation til lægen. 
 
Uddannelsesforløbet i praksis: 
De formelle tutorlæger er Anne Kristensen og Claus Rækby Larsen, der er ansvarlige for 
introduktionssamtale, midtvejssamtale og evalueringssamtale og sammen med yngre læger udfylder 
checklister.   
 
Alle 5 læger i klinikken indgår aktivt i uddannelse af yngre læger. 
 



Uddannelsesforløbet vil følge vejledningen for praksisreservelæger udsendt af Dansk Selskab for 
Almen Medicin. 
 
 
Dagligdagen: 
Vi forventer, du deltager i arbejdet i klinikkens åbningstid fra kl. 8.00. 
 
1.7.2013 ændrede vi dagsplan.   
Der er indført uvisiteret åben konsultation til akutte problemstillinger i tidsrummet kl. 8.00 til 11.00. 
2 læger har denne opgave og sygebesøg afvikles også i tidsrummet. 
 
Kl. 8.45 tid til briefing og tilbageringninger til patienter. 
 
Der er åben adgang hos sygeplejersken kl. 7.30-9.30 til blodprøvetagning. 
 
Øvrige læger og sygeplejersker har aftalte 15 min. konsultationer i tidsrummet kl. 8.00-11.30. 
 
Frokostpause kl. 11.30-12.00. 
 
En læge har akutte patienter om eftermiddagen kl. 12.15 – 15.45.  Øvrige læger har aftalte 
konsultationer.   
 
Kl. 14.00-14.30 pause. 
 
Kl. 15.45-16.00 administrativt arbejde (torsdag kl. 16.45-17.00). 
 
Torsdag afholdes fælles frokost/møde kl. 12.30-14.00 . 
 
Sekretærer besvarer telefon i tidsrummet kl. 8.00-15.00. 
 
Der er dagligt afsat besøgslæge i tidsrummet 10.00-11.30. 
 
Du har 37 timers arbejdsuge.  Aftale om fridage, fri til kursusdage, ferie osv. skal ske i god tid, 
mindst 2-4 uger før.  Vi aftaler sommerferieplan ca. marts måned. 
 
Det er vigtigt, du også deltager i vagt efter nærmere aftale.  Vagttimerne afspadseres med mindre 
andet aftales.  
 
Ved sygdom/barnets 1. sygedag bedes du hurtigst muligt give besked til klinikken.  For at opholdet 
kan godkendes accepteres max. 10% fravær (ferie og obligatoriske kursusdage medregnes ikke). 
 
Den første uge af dit ophold vil du gradvist blive introduceret til dagligdagen ved at se med hos os.  
Du bliver introduceret til journalføring, afregninger m.v.  Når du er klar til det, får du selvstændige 
konsultationer.  Der er altid mulighed for løbende supervision, du kan altid spørge om råd og 
vejledning.  Der er indlagt tid – i starten 15 til 30 minutter dagligt - til diskussion af patientforløb 
m.v. 
 
Der bliver afsat tid til at følge sygeplejerskerne og se sekretærfunktion. 
 



Du får mulighed for at følge med på sygebesøg og i slutningen af opholdet køres selvstændige 
besøg. 
 
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og vore forventninger til dig er, at du bliver en del af 
vort ovenfor beskrevne team.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sidst revideret september 2013) 
 


