
 

Praksisbeskrivelse Lægerne 3. sal Vest, Horsens Sundhedshus 

 
Vi er 4 faste læger, som regel uddannelseslæge og ofte en lægevikar.  

2 sygeplejersker, 1 laborant, 2 sekretærer. 

Vi har siden 2009 haft lokaler i Horsens Sundhedshus, hvor der i alt er 21 læger, apotek, fysioterapi, 

kiropraktor, tandlæger mm.  

 

Vi har 5900 patienter tilmeldt og åbent for tilgang.  

 

Arbejdsdagen starter med akuttid kl 8-9, hvor patienterne kan komme uvisiteret med problemer, der 

er akutte og kan klares på 5 min: øvre luftvejsinfektioner og andre infektioner, hudsygdomme, 

smertetilstande mv. Patienterne kommer ind til den læge, der først har tid, og uddannelseslægen er 

med til at se disse patienter, men hver patient skal kort angive, hvad det drejer sig om, så 

uddannelseslægen kan vælge problemstillinger, som han/hun er oplært i.  

Så får vi lidt kaffe og brød kl 9-9.15, og så er der patienter med tidsbestilling 9.15-12.00. 

Frokost 12.00-12.30. 

Telefontid 12.30-13.15 og så igen aftalte konsultationer. Sidste patient er sat til kl 15.00, så vi har 

tid til at sende henvisninger, lave attester m v og gå hjem kl 16.00. En af lægerne har akutte 

patienter og sygebesøg efter frokost. Alle hjælper hinanden færdige, før man går hjem. 

 

Uddannelsesforholdene 

 
Vi begynder med et besøg før selve starten på uddannelsen, så uddannelseslægen kan møde alle i 
praksis, se lokalerne og aftale arbejdstider, ferier, kursusdage etc. 
Vi aftaler, hvilke typer patienter, lægen skal have fra starten og hvilke særlige interesser, der er, 
afhængig af ønsker til fremtidig uddannelse. 
 
Uddannelseslægen får indføring i vores EDB-system, XMO, tidl Æsculap/profdoc ved forløbets 
start.  
Man bliver gradvis oplært i forskellige sygdomme. Der er altid mulighed for at banke på ved en af 
de faste læger og få svar på et spørgsmål eller se på patienten sammen. 
Introduktionssamtalen finder sted indenfor første to uger, hvor uddannelsesplanen udfærdiges. 
Der er dagligt sat tid af hos en af de faste læger til gennemgang af de sete patienter. 
Uddannelseslægen bliver tilkaldt af kollegaer ved "spændende pt.". 
 
Vision for praksis: På et personalemøde i 2011 besluttede vi, at vores vision er:  

Faglighed, Atmosfære og Pt i centrum 3 i én, hånd i hånd. 

Den bedste arbejdsplads/læge for den enkelte medarbejder/patient. 

Pt skal føle sig trygge og velbehandlede samt taget seriøst.  

Et godt udviklende arbejde (fysisk og psykisk) og uddannelsesmiljø. 

 
 


