
Præsentation af ansættelsessted: Lægerne Strøget, Strøget 41, Ikast. 
 
”Lægerne Strøget” åbnede 1. januar 2000 efter ombygning af en forretning på 330 
kvm.                                                                                                                             
Der er indgang fra det overdækkede ”Strøget” og fra parkeringspladsen i gården. 
Der er 4 lægekonsultationer og 2 sygeplejekonsultationer grupperede rundt om et 
centralt sekretær- og venteområde. Software-systemet er MedWin. 
 
 
Læger: 
 
Adrienne Louise Irmschler, født 1973, er fra d. 1.1.2011 den ene af de tre ejere af 
klinikken,  
 
Malene Lindvig, født 1973, er fra d. 1.10.2011 den anden ejer 
 
og 
 
Leif Egholm Pedersen den tredie ejer fra januar 2006, født 1950.   
 
Personale: 
Lægesekretær Else-Marie Bjærre. 
 
Sygeplejerske Kirsten Farcinsen.  
 
Sygeplejerske Bente Bækgaard. 
 
Social-og sundhedsassistent Doris Villumsen. 
    
Rengøringsassistent Henny Frederiksen. 
 
Snemand/altmuligmand: Evald Bruun Pedersen hjælper med praktiske opgaver samt 
med at holde parkeringspladsen ren for sne og is. 
 
 
 
 
Patientgrundlag: 
Antallet af gruppe 1- patienter inkl. børn er ca. 4800 
Vi har tilmeldt en del indvandrere og flygtninge. Især kurdere, tyrkere, tamiler og 
bosniere. 



 
Dagsplanen: 
Lægerne møder kl. 07.30-08, sekretæren kl. 08 og en sygeplejerske kl. 07.30. 
 
Kl. 08-09 er der telefonkonsultation hos lægerne, nogle dage endvidere konsultation 
hos én, men mange telefonopkald ekspederes også af sekretæren. 
 
Kl. 09-09.30 er der kaffepause og papirposten åbnes. 
 
Almindeligvis er en konsultation af 15 minutters varighed. Der sættes længere tid af 
til attester og svangreundersøgelser. 
 
Kl. 09.30-11.00: Aftalte konsultationer.  
 
Kl. 11-12: akutte tider.   
 
Kl. 12-12.30: diverse. 
 
Kl. 12.30-13: frokost.  
Enkelte gange er der besøg af en lægemiddelkonsulent. 
 
Kl. 13-15: Aftalte konsultationer. 
 
Kl. 15-16 :  akutte tider.  
 
Sekretærer:  
Sygeplejerskerne og Doris hjælper på skift i skranken. 
Else-Marie har også opgaver vedr. regnskab og bogføring.  
 
Sygeplejerske/social-og sundhedshjælper. 
Der er 2 sygeplejekonsultationer, som også fungerer som laboratorium og skadestue. 
Der kan bl.a. udføres EKG og lungefunktionsmåling, pulsoximetri,  tympanometri og 
audiometri, hæmoglobin- og blodsukkermålinger, bestemmelse af CRP, SR og INR, 
urinstix,  StrepA, urinmikroskopi og urin dyrkning og resistensbestemmelse. 
Vi har en hjertestarter.  
Sygeplejerskerne og Doris tager blodprøver og har egne konsultationer f.x. vedr. 
udlandsvaccinationer og sårbehandling og foretager de indledende undersøgelser 
vedr. årskontrollerne for de kroniske sygdomme. 
 
Uddannelseslæge: 
 



Uddannelseslægen har en arbejdstid på 37 timer pr. uge. Vagter afspadseres efter 
aftale. 
 
Uddannelseslægen har eget konsultationslokale og konsultationernes varighed 
fastlægges efter uddannelseslægens behov.   
Der afsættes ½ time til supervision efter middagspausen.  
Uddannelseslægen tildeles alle slags konsultations opgaver: akut opståede problemer,  
kroniske sygdomsbilleder, behandling og opfølgning samt profylaktiske 
undersøgelser af både børn og svangre. 
 
Der lægges en plan for de første dage i praksis, hvor uddannelseslægen følger og 
deltager i lægernes, sygeplejerskens og sekretærernes arbejde og derved lærer husets 
rytme at kende. Der er mulighed for at få indblik i administrative opgaver inkl. 
bogføring og økonomi. 
Uddannelseslægen har altid mulighed for løbende råd og vejledning og konference 
med læger eller personale. 
Louise Irmschler og Malene Lindvig deltager i lægevagtordningen, så 
udannelseslægen kan deltage i vagten sammen med dem.  
 
Der er personalemøder ca. hver anden måned. Mere presserende emner taler vi om 
løbende eller i frokostpausen 
Uddannelseslægen inviteres til at deltage i møde- og efteruddannelsesaktivitet.           
 
I praksis findes lærebøger og på internettet adgang til f.x. Medibox. 
 
 
Lægerne Strøget, december 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


