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Tlf: 8686 5400 
 
 
Engesvang er en mindre stationsby beliggende ca. midt imellem Ikast og Silkeborg. Byen har 1 
lægehus med 2 praktiserende læger. Praksis er beliggende i eget hus med gode pladsforhold og 
faciliteter, såsom eget laboratorium, eget kontor til uddannelseslægen og veluddannet personale. 
Computersystemet er Æskulap, Windows-udgaven. 
Det er en typisk landpraksis, hvor det forventes, at vi klarer lidt af hvert, da patienterne jo gerne 
sparer den lange tur til skadestuen 
Praksis har været uddannelsespraksis igennem ca. 20 år. 
 
 
Bemanding: 
 
Læger:   Lise Thomsen f. 1954, cand. med. 82, i praksis siden 1993. 
 

Knud Simonsen f. 1958, cand. med. 88, i praksis siden 1997. 
 
Lægesekretær:  Stine Tornøe Nielsen f. 1975, i praksis siden 2008. 
 
Sygeplejersker:  Susanne Gerlich f. 1963, i praksis siden 2009. 

 
May-Britt Aaberg, f. 1974, i praksis siden 2007. 
 

Rengøringsassistent:  Zarghoona Faizi f. 1965. 
 
 
Patientgrundlag: 
 
Ca. 3200 patienter inkl. børn. Aldersmæssig sammensætning stort set svarende til amtsgennemsnit. 
Meget stabilt klientel, ikke den store til- eller fraflytning. Vi har mange større familier, både antals- 
og generationsmæssigt, hvilket kan give arbejdet en interessant dimension. 
 
Organisation af arbejdet: 
 
Daglig åbningstid 8 – 16, dog lidt senere onsdag efter behov (sjældent ret længe). 
 
Telefonkonsultation 8-9. 
 
Konsultation efter aftale (15 min til hver, dog længere så længe uddannelseslægen har behov for 
dette) fra 9.30 til 11.30 og 12.30 til ca. 15.00 (afhængig af patient-behov). 
 
Vi forsøger, så vidt mulig, at spise frokosten sammen i perioden 11.30 til 12.30. 



 
Mødetid: Hver dag 8.00. 
 
Ferie: Praksis ferielukkes normalt, hvorfor uddannelseslægens ferie bør følge praksis, som 
fastlægges for 1 år ad gangen efter aftale med praksis i nabobyen, Bording. 
 
Vedr. egen/barns sygdom etc. følges almindelige arbejdsmarkedsaftaler. Dog bør man være 
opmærksom på, at fravær på mere end 10% medfører forlængelse af uddannelsesforløbet. 
 
Da uddannelseslægens ugentlige 37 timer jo knapt dækker praksis åbningstider, aftales 
arbejdstidsophør løbende, således at de 37 timer respekteres, men så det også samtidig tilstræbes at 
uddannelseslægen også oplever både fastlagte konsultationer og mere akutte og uventede ting, som 
jo ofte indtræder, netop uden for planlægningen. 
 
Uddannelsesforhold i øvrigt: 
 
Vi tilstræber tæt kontakt. De første dage følger uddannelseslægen ofte en af de faste læger og 
sygeplejersken. Dels kan alle i huset kontaktes her og nu ved spørgsmål, dels har vi i starten af 
forløbet en daglig fælles konference, hvor ALLE patienter (både uddannelseslægens og de faste 
lægers) gennemgås, således at man hurtigere får et indtryk af bredden i jobbet og kommer ind på 
flest mulige problemstillinger. 
Senere bliver konferencerne sjældnere, men mere behovsorienterede. 
Efter 1-2 mdr. i praksis tilstræbes 1-2 gange månedlig mere formaliseret undervisning, som forestår 
af såvel uddannelseslæge som faste læger. 
Udover almindelige konsultationer deltager uddannelseslægen også så vidt muligt i møder med div. 
forvaltninger på kommunen, hjemmeplejen o. lign. samt tager med på, eller evt. selv, udfører 
sygebesøg i hjemmene. 
Uddannelseslægen skal desuden med på lægevagt som anført i de respektive uddannelsesplaner. 
I lægehuset findes et udvalg af relevante opslagsværker, som måtte være praktiske i det daglige 
arbejde, såsom Medicinsk og Kirurgisk Kompendium, lovsamlinger, Praksiskonsulenten (et lokalt 
oversigtværk over relevante samarbejdsafdelinger og deres tilbud) osv. osv. og adgang til Internet. 


