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Praksisbeskrivelse 
 
Historie: 
Vi er en 2 mands kompagniskabspraksis(Marianne Bjerager og Marianne Juel) som er etableret i 
2011. 
Marianne Bjerager har været praktiserende læge i Rønde siden 2007. 
I 2011 flyttede hun i nye lokaler på Hovedgaden og Marianne Juel kom til som vikar.   
Med henblik på at etablere et kompagniskab købte Marianne Juel en solopraksis i Tirstrup, som 
blev flyttet ind til Rønde og Lægerne Bjerager og Juel var en realitet 1/8 2011. 
Vi har ca. 2900 pt. som består af en god blanding af børnefamilier, midaldrende og ældre. 
Det er en blandet land-og bypraksis. 
 
Klinikbeskrivelse: 
Vi bor i nyere lokaler på 1. sal, med elevator og udsigt over Kalø Vig. 
En tilbygning er i gang mhp. udvidelse, så der bliver plads til en uddannelseslæge 
Vi får en skadestue og generelt bedre plads i klinikken, som til tider kan være lidt trang. 
 
Læger: 
Marianne Bjerager, f. 1961. Kandidat fra Århus Universitet, Ph. D   
Underviser på almen medicin på Århus Universitet. 
Medlem af PLO og DSAM 
Marianne Juel, f. 1968. Kandidat fra Odense Universitet i 1997. Arbejdet som vikar i almen praksis 
fra 2005 til 2011, selvstændig praktiserende læge fra 2011. 
Deltager i lægevagtsarbejde. Medlem af PLO og DSAM 
 
Personale: 
Sygeplejerske Ruth, arbejder 31 timer ugentligt, har selvstændige konsultationer og kører også en 
del ud 
Lægesekretær Lærke, arbejder 33 timer ugentligt. Passer telefon og skranke, administrative 
opgaver, klarer laboratorieopgaver ved behov. 
Lægesekretær Eva, arbejder 11,5 timer ugentligt. Skrivearbejde, regnskab og telefonpasning om 
fredagen. 
 
Dagligdagen: 
Praksis har åbent alle dage fra 8-16, torsdag til kl. 17. 
Dagen starter med telefontid fra kl. 8-9, en læge (og uddannelseslæge) tager telefoner 
Konsultationer starter 8.45 for den læge der ikke passer telefon og kl. 9 for den telefonpassende 
læge. Konsultationer frem til kl. 10.45 
10.45-11.00 kaffepause  
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11.00-11.30  fortsat planlagte konsultationer 
11.30-ca 12.15 akutte pt. herefter evt. besøg og papirarbejde indtil kl. 13,00 
13.00-13.30 Frokostpause 
13.30-15.15 Planlagte konsultationer 
Torsdag er lang dag. Der har vi personalemøde/undervisning fra 13.30-14, herefter lægemøde fra 
14-15.00  inden vi igen ser pt. fra 15.00-16.30 
Fredag eftermiddag er vanligvis reserveret til oprydning, attester, henvisninger. 
 
Uddannelseslæger: 
Vi har de sidste par år haft studenter i praksis, og fra 1/5-2018 får vi også uddannelseslæger 
tilknyttet.   
Uddannelseslægen arbejder 37 timer ugentligt og møder som udgangspunkt kl. 8.00 som de øvrige 
læger og personale. 
Derudover tilrettelægges arbejdstiden under hensyntagen til individuelle forhold i det omfang det 
kan lade sig gøre. 
Som uddannelseslæge har man sit eget rum med almindeligt inventar og instrumenter. 
Inden ansættelse arrangeres en ”kemi” -samtale hvor vi mødes, viser praksis frem og aftaler de 
praktiske ting omkring arbejdstid mm. 
Der vil være ca. 2 ugers introduktion, hvor det elektroniske journalsystem læres at kende, 
arbejdsgange i praksis introduceres af både sygeplejerske og sekretær, deltagelse i 
laboratoriearbejde, og man sidder med hos de faste læger under konsultationer.  
Der vil også være mulighed for at deltage på sygebesøg.    
Efterhånden overgår man til at arbejde mere selvstændigt, i starten vil der være sat 30 min af til 
en konsultation, dette justeres under uddannelsesperioden og tilpasses individuelt. 
Der vil være afsat 30 min dagligt til supervision, og derudover vil der altid være mulighed for ad 
hoc supervision, når spørgsmål og problemer melder sig. ”Fluen på væggen” konsultationer vil 
også være den del af supervisionen. 
Herudover afholdes samtaler i overensstemmelse med bestemmelserne. 
 
Praktisk: 
Praksis er lukket 2 uger i skolernes sommerferie. 
Der er gode busforbindelser fra Århus. 
 


