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Lægehuset ligger i Engesvang som er en lille stationsby med ca. 2000 indbyggere. Praksis er en landpraksis 

med patienterne der en blanding mellem børnefamilier, midaldrende og ældre bosiddende i Engesvang og 

omegn.   

Praksis er en kompagniskabspraksis med 2 læger: 

Knud Simonsen, speciallæge i almen medicin fra 1996. Kompagnon i praksis siden 1997. 

Marie Boes, speciallæge i almen medicin fra 2017. Kompagnon i praksis siden 2018.  

Praksis har en lang tradition for at have uddannelseslæger. Begge faste læger er godkendte som tutorlæge. 

Praksis har én uddannelseslæge af gangen.  

Praksis har 3 selvstændigt arbejdende og dygtige sygeplejersker, der alle har årelang ansættelse i praksis:  

May-Britt Aaberg varetager telefonvisitationen, store dele af den digitale kommunikation, 

medicinbestillinger samt administrative opgaver.  

Susanne Gerlich varetager laboratoriearbejde (blodprøver, urinundersøgelser, 

lungefunktionsundersøgelser, EKG) og klinisk arbejde i form af kronikerkontroller, pleje af sår samt 

vurdering af lettere infektioner og akutte skader. 

Kathrine Vinther Jørgensen varetager laboratoriearbejde (blodprøver, urinundersøgelser, 

lungefunktionsundersøgelser, EKG) og klinisk arbejde i form af kronikerkontroller, celleskrab, fjernelse af 

modermærker, syning og pleje af sår samt vurdering af lettere infektioner og akutte skader. 

Praksis drives fra eget hus med centralt sekretariat, 4 konsultationslokaler, skadestue og gynækologisk rum. 

Dertil kommer et laboratorium, hvor der undersøges urin og tages blodprøver, herunder INR, CRP, 

blodsukker og hæmoglobin. I laboratoriet kan der også mikroskoperes. 

Praksis anvender XMO i Windows-version.   

Dagsprogrammet for sygeplejerskerne starter kl. 8.00 og slutter på varierende tidspunkter i løbet af ugen. 

Lægerne møder ind kl. 8.00, og dagsprogrammet starter kl. 8.15. Der er en 15 minutters pause kl. 9.00 for 

uddannelseslægerne, mens de faste læger har en halv time til at se epikriser og laboratoriesvar. Kl. 12.00 til 

13.00 er der pause. Den først halve time bliver brugt til at gøre formiddagens patienter færdige samt til 

andre administrative opgaver. Kl. 12.30 mødes alle til frokost, som vi altid indtager sammen.  Efterfølgende 

er der patienter igen til kl. 15.00. Derefter varetages administrative opgaver indtil kl. 16.00. Onsdag er der 

patienter sat til indtil kl. 16.00.  

De akutte patienter bliver sat på akuttider, der er spredt ud over dagsprogrammet. Vi synes, at det giver 

den bedste tilgængelighed og en god dynamik i dagsprogrammet.  

Vi forventer, at uddannelseslægen efter endt introduktion følger det almindelige dagsprogram. 

Sygebesøg kører vi en del af, og de sættes ind i dagsprogrammet, hvor der er plads til dette. Når 

uddannelseslægen er klar til at køre sygebesøg på egen hånd aftales dette.  

Praksis er desuden plejehjemslæge for plejehjemmet Kærmindeparken i Bording. Praksis er også tilmeldt 

som stedlig læge, da der ligger et Rehabiliteringscenter i Engesvang.  
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Til en konsultation bliver der afsat minimum 15 minutter. Uddannelseslæger starter ud med minimum en ½ 

time til alle patienter.  Dette reguleres der på i takt med, at uddannelseslægen er klar til dette. Vi 

prioriterer, at man som uddannelseslæge oplever kadencen i almen praksis, men samtidig skal 

uddannelseslægen have tid nok, hvorfor der kan lægges buffertider ind efter behov.  

Der er dagligt skemalagt supervision fra kl. 13.00 til 13.30. Hver 14. dag foregår supervisionen med 

tutorlæge som ”flue på væggen”. Den daglige supervision varetages på skift af de faste læger.  

I løbet af arbejdsdagen laver vi ”ad hoc” supervision i det omfang, som uddannelseslægen har brug for. 

Uddannelseslægen er altid velkommen til at banke på døren hos de læger eller spørge sygeplejerskerne til 

råds.  

Marie Boes kører lægevagter, og det forventes, at uddannelseslægen deltager i det anbefalede antal 

følgevagter. Det aftales hen ad vejen med de faste læger, hvem der er bagvagt på 

uddannelseslægevagterne i Fase 2 og Fase 3.  

Alle i praksis deltager i forskellige relevante kursusaktiviteter. Vi prioriterer, at hele klinikken én gang om 

året tager på kursus sammen.  Vi forventer, at uddannelseslægen også deltager i disse kurser. 

Praksis afholder personalemøde hver 3. måned. Da vi er en lille enhed håndterer vi mange udfordringer i 

takt med, at de opstår. De faste læger deltager i PLO-møder i Ikast-Brande lægelaug. Vi opfordrer 

uddannelseslæger til også at deltage i disse møder. Praksis er akkrediteret og fortsætter med 

kvalitetsarbejdet i Klynge ligeledes med Ikast-Brande lægelaug.  

Ferie planlægges i god tid. De faste læge afholder så vidt muligt ferie på forskellige tidspunkter, så praksis 

ikke skal holde lukke. Der er derfor stor fleksibilitet for uddannelseslægens ferieafvikling. I 

sommerferieperioden er praksis dog nødt til at holde lukket i 1-2 uger. 

Vi tilbyder: 

 et uddannelsesmiljø, hvor vi prioriterer en høj faglig standard og et godt arbejdsmiljø, hvor vi 

hjælper og passer på hinanden og hygger os i frokostpausen 

 et uddannelsesforløb med tæt supervision, vejledning og sparring med de faste læger 

 opgaver og udfordringer, der passer til den enkelte uddannelseslæge, men som hele tiden stiler 

mod at udvikle uddannelseslægens kompetencer. 

Vi forventer, at du som uddannelseslæge: 

 udviser engagement i såvel dit lægearbejde som i din videre uddannelse 

 efterspørger målrettet feedback på dit arbejde 

 løbende giver os feedback på den uddannelse vi giver dig, så vi kan sikre at du får det maksimale ud 

af forløbet i vores praksis 

 tager dit ansvar overfor patienterne og behandler både patienter og personale med respekt 

 møder op til aftalt tid, og at du giver besked i god tid, hvis du skulle blive forhindret heri 

 klæder dig anstændigt og overholder din tavshedspligt  
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