
Sorring 
� � � 

Sorring er en landsby 
med 1.119 indbyggere 
beliggende i Silkeborg 
Kommune i Region Midt, 
14 kilometer øst for 
Silkeborg og 25 km vest 
for Århus.  

Sorringlægen 
� � � 

Læge Henrik Idriss Kise 
Hovedgaden 45 

8641 Sorring 

Tlf. 86957006 
Akutnr. 21733006 

Fax. 86957581 

1600 patienter jævnt 
fordelt på alle 

aldersgrupper er tilknyttet 
klinikken primært fra 

Sorring, men også fra 
nabobyer samt Silkeborg 

På www.sorringlægen 
kan ses fotos af og 
læses om os der er 

tilknyttet klinikken, og på 
www.facebook.com/sorri
nglaegen kan ses fotos 

af klinikken. 

 

Sorringlægen  
Historisk  

Der har været læge i Sorring 
på Hovedgaden 45 siden 
1870.   
Den røde tråd for dem alle 
har været nærhed, et tæt 
kendskab til patienterne og 
deres familier og ønsket om 
at gøre sit bedste for dem og 
samfundet omkring dem.  
Alle de tidligere læger har 
også haft privat bopæl i 

huset, hvor kun en lille del af 
huset blev brugt til 
lægeklinik. 
Meget af denne lange og 
traditionsbundne historie har 
jeg haft et stort ønske om at 
videreføre og opsøgte derfor 
aktivt den tidligere læge 
mhp. overtagelse.  
Dog var tiden, for mig, løbet 
fra at skulle bo i samme hus 
som jeg praktiserede og 
rammerne i den gamle klinik 
var heller ikke store nok til at 

skabe en moderne 
lægeklinik med 
udviklingspotentiale. 
Klinikken har nu inddraget 
hele huset som er blevet 
totalmoderniseret og 
fremstår aktuelt med 
200m2 klinik og foreløbigt 3 
fuldt udstyrede 
konsultationsrum med 
mulighed for udvidelse til 

5, der er et eget rum til 
uddannelseslægen. 
Endvidere findes 
laboratorie, lager, 
reception, venteværelse, 
patienttoilet, personalerum 
samt personaletoilet – og 
bad. 

Alt IT udstyr er 
moderniseret. Der køres 
med nyeste XMO V8 
version på nye PC’ere.   
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Klinikken på 200m2 er totalmoderniseret og har 
3 fuldt udstyrede konsultationsrum med 

mulighed for udvidelse til 5. Uddannelseslægen 
har sit eget konsultationsrum. 



 En dynamisk arbejdsplads  

 

 

Hvad møder dig som uddannelseslæge i Sorring 
Energi og interesse 

Den bedste læge er den, der 
tager sig koncentreret tid til 
patienten og viser genuin 
interesse for dennes 
problemer og situation. 
Det samme kan siges om en 
uddannelsespraksis overfor 
en uddannelseslæge. Lægen 
og personalet i Sorring er alle 
dynamiske og med masser af 
lyst og energi til 
kontinuerligt at udvikle sig i 
fællesskab. Der er intet her i 
huset, som ikke kan ændres 

til det bedre, og ”sådan har 
vi altid gjort det” er ikke en 
sætning, vi er bekendt med. 
Udviklingen fra overtagelsen 
i maj 2011 til i dag har budt 
på store forandringer i 
klinikken, og disse 
forandringer skal på ingen 
måder stoppe her – den 
udvikling håber vi, at alle 
uddannelseslæger vil føle sig 
inspirerede til at medvirke 
til. 
De præcise arbejdstider, 

arbejdstilrettelæggelse og 
uddannelsesplaner vil 
indenfor rammerne af 
uddannelsesprogrammerne 
laves i fællesskab med 
uddannelseslægen – så det 
kan passe bedst muligt for 
klinikken og os alle sammen. 

 

Åbningstider fremgår af hjemmesiden. Klinikken er i dækningsring med gode kolleger i 
nærområdet, som tager sig af vore patienter ved ferier og kurser.  
 
Rytmen i huset er i udgangspunktet: 
Læge telefontid 8.00-8.30 
Akut åben konsultation 8.30-9.00 
Oprydning, mulighed for kort kaffemøde 9.00-9.15 
Frokost 12.30-13.00 
Supervision 13.00 – 13.30 (samt ad hoc) 
Lukketid er dgl. kl. 16.00, dog kl. 17.00 om onsdagen 
Men alle i huset har varierende arbejdstider, det vil uddannelseslægen også få mulighed for 
indenfor rammerne af de 37 timer. Deltagelse i lægevagt tilpasses uddannelsestrin. 
 
Udover lægearbejde håber jeg at inspirere uddannelseslægen til at interessere sig for 
virksomhedsledelse og fagpolitik, da jeg selv finder megen interesse i dette. 
 


