
Introduktion for uddannelselæge hos Lægerne Vestertorv, Randers  
  
Klinikken er en samarbejdspraksis oprettet i nye lokaler 2006.�
Klinikken består af 3 selvstændige almenpraksis der deler lokaler og faciliteter (men ikke ptt.) �
  
Jan Eskildsen (1963): Prak. Læge siden 2000, ca 2300 patienter. Sygeplejerske Anette, sekretær 
Ruth.  IT system : Darwin�
  
Kristin Kristiansdottir (1968) : Prak. Læge siden 2006, ca 1900 patienter.  Sygeplejerske Lene, 
sekretær Karin.  IT system : Æsculap�
  
Peter Vognsgaard (1965): Prak. Læge siden 2001, ca 2000 patienter.  Sygeplejerske Bente, 
sekretærer: Mariann/Sus.  IT system : Darwin�
��

  
Klinikken har haft uddannelseslæger siden primo 2009.�
  
Uddannelseslægen (herefter UL) bliver introduceret til alle 3 praksis arbejdsmetoder, EDB og 
personale.  De 3 praksis er sammen med UL reelt fælles ansvarlige for oplæringen og for opnåelse 
af uddannelsesmålene for UL, men formelt går uddannelsesansvaret på skift (PV for Villum). De 
enkelte praksis fastsætter normer og procedurer for arbejdet med egne patienter.  UL vil således 
opleve 3 ret forskellige praksis og patientpopulationer, samt på nogle områder også forskellige 
arbejdsgange. �
  
Introduktionen : �
  
1 mdr.�
  
Uge 1 :  Dag 1 introduceres UL til lægesystemet Darwin og praksis ved JE�
 Dag 2 introduceres UL til lægesystemet Æsculap og praksis ved KK�

 Dag 3 introduceres UL til fælles laboratorium og praksis ved PV�

 Dag 4 introduceres UL til sygeplejerskernes arbejde (følgedag)�
 Dag 5 introduceres UL til lægesekretærernes arbejde (følgedag) �

  
Introsamtale med læger : ca ½ time  �

  
Uge 2 :  UL arbejder i JE praksis med JE patienter og lægesystem�

Uge 3 : UL arbejder i KK praksis med KK patienter og lægesystem�

Uge 4 :  UL arbejder i PV praksis med PV patienter og lægesystem�

  
2-6 mdr : UL arbejder med ptt. fra alle 3 praksis efter en fast plan.   �

  
Efter 2 mdr. vil der være 1 times ugentlig teoretisk undervisning hvor større  almen 
medicinske emner og problemstillinger gennemgås på skift i de 3 praksis.  Hver 4 uge 
er det UL der underviser JE,KK og PV i selvvalgt eller pålagt emne.  (første gang uge 
17) �

� �

 Justeringssamtale efter 3 mdr. ophold.�



  
  
Arbejdstider: Mandag : 8.00 - 16.00�
 Tirsdag :  8.00 - 16.00�
 Onsdag :  8.00 - 17.00�
 Torsdag:  8.00 - 16.00�
 Fredag :   8.00 - 12.00 på dage med evaluering/undervisning evt. 14.00 �
  
�


