
 

Velkommen til en lille beskrivelse af vores lægehus, ring, mail eller tjek vores 
hjemmeside hvis der er noget du mangler svar på. 
 
Vi er 4 kompagnoner og driver klinikken som kompagniskab. 
 
Adrienne Louise Irmschler (f. 1973) kompagnon 2011 
Merete Christensen (f 1975) kompagnon 2015 
Malene Lindvig (f 1973) kompagnon 2011 
Jens Holmer-Jensen (1978) kompagnon 2018 
 
Vi har 5 ydrenumre og ca. 7600 patienter.  
 
Praksispersonale: 
Susanne Birkebæk – sekretær 
Betina Andersen – praksismaneger 
Bente Bækgaard – sygeplejerske 
Kirsten Farcinsen – sygeplejerske 
Doris Villumsen - sosa 
Elna Brisson - klinik assistent 
Lisa Lykke Pedersen - sekretær 
 
Klinikken blev startet i 2000 af ægteparret Kruse som Lægerne Strøget. 
Klinikken er siden vokset fra 2 kompagnoner og 2 praksispersonaler til nu 4 
faste læger, 1 lægevikar, 7 personaler og ofte også uddannelseslæger. I 
samme periode har der været en stor tilgang af patienter til klinikken. Vi 
valgte derfor i 2016 at sælge kliniklokaler på Strøget, og købe ejendommen 
på Thrigesvej. Her har vi indrettet et moderne lægehus med god plads til 
patienter, ansatte og læger. I 2017 købte vi Bording lægeklinik. 
 
IT: Eg Clinea og IP telefoni 
Udstyr: Vi har et kvalitetssikret laboratorium, hvor vi selv analyserer hbg, SR, 
CRP, leuco/diff, INR, BS, urinstix, dyrkning og resistens bestemmelse, 



graviditetstest, strep a, monospot, mikroskopi af vaginalsekret og urin, samt 
ekg og spirometri.  
 
Faste møder: 
 
Personalemøde 1 gang i 
måneden, mandag 13-14. 
 
Undervisning 1 gang i måneden, 
mandage 13-1330. 
 
Mini-lægemøder hver 14. Dag 
 
 
 
 
 
Introduktion: 
Når du starter vil der ligge et introduktionsprogram for den første uge, her vil 
du blive introduceret til vores edb system, arbejdsopgaver for sekretær, 
sygeplejerske og læger, hvordan arbejdsgangen i huset er og hvordan 
ansvarsområder er fordelt. Herefter aftaler vi hvordan du kommer i gang med 
at se dine egne patienter. 
 
Supervision: 
Du får tildelt fast tutorlæge, som bl.a. vil stå for introduktionssamtale i løbet af 
de første 2 uger af din ansættelse. Her gennemgår vi din målbeskrivelse og 
laver en plan for hvordan du opnår dine kompetencer, samt aftaler justerings 
og slutevalueringssamtale. Den daglige supervision foregår på skift ved 
lægerne som fast tid efter frokost og ad hoc. 
 
Arbejdstid: 
Din arbejdstid på 37 timer/uge kan ligge fra 8-16.30 mandage, og 8-16 de 
øvrige dage, dette og ferie/fridage aftaler du med din tutorlæge. Klinikken 
holder sjældent ferielukket og vi er fleksible med placering af din arbejdstid. 
 
Vi glæder os til at møde dig. 
 
Mvh. Louise, Merete, Jens og Malene 
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