
Praksisbeskrivelse Familielægerne Viborg 

Beskrivelse af praksis 23.1.18 

Familielægerne Viborg. Sct. Mathias Gade 19, 2. Tv 8800 Viborg.  

Ydernr. 057118  

Familielægerne er dannet 1.februar 2016 ved sammenlægning af 2 sololægepraksis til en 
kompagniskabspraksis. Den ligger i Viborg bymidte i en gammel historisk bygning med 
gennemrenoverede lokaler og moderne inventar.  

Vi er et fast hold af engagerede sundhedspersoner med forskellig sundhedsfaglig baggrund. 
Desuden vil praksis i perioder have en        -                                                   
                                                                                                   
standar                                                                                           
                                                                                          
                                                                      g som en del af holdet og 
repræsentant for klinikken med de privilegier og det ansvar, der følger med.  

Vores patienter er et bredt udsnit af de mennesker, som bor i Viborg; vi har mange børnefamilier, 
men       midaldrende og ældre mennesker.  

Dagligdagen  

                                                                                      
                          ‐                                                           

Vi starter med første patient klokken 8.00.  Kl 9.15 er der telefon- og administrationstid til kl 10.05 
Medarbejderne i sekretariatet tager primært telefonen og aftaler at vi ringer tilbage til relevante 
patienter.  

Der arbejdes med 15 minutters lægekonsultationstider, men som uddannelseslæge er du selv med 
til at afgøre, hvor meget tid du ønsker afsat til dine konsultationer i starten af din ansættelse. 
Medarbejderne              ‐                                                                   
antallet af prøver, der skal tages.  

Kl. 10.05 er der fælles formiddagspause og kl. 12.30 er der fælles frokostpause. Der er skemalagt 
supervision     30 minutter hver dag, efter frokostpausen.  

Om torsdagen holder klinikken åbent til 16.15.                     ftermiddagspause om 
torsdagen. En gang om måneden holder vi klinikmøde                                   
undervisning afholdes.  

                      
Mandag til onsdag fra kl. 08.00 til 15.30. Torsdag fra kl. 08.00 til 16.15. Fredag fra kl. 08.00 til 13.00  



Vi samarbejder med vores nabopraksis, idet vi bruger hinanden som bagstopper ved travlhed eller 
tilstedeværende bagvagt for den ene praksis, hvis den anden praktiserende læge f.eks. skal køre et 
sygebesøg eller lignende.  

Praksis giver frugt, kaffe og te hver dag. Derudover giver praksis frokost i forbindelse med 
klinikmøde.  

                                                                                    
naturligvis er inviteret.  

Personer i praksis 

Du kan finde os på vores hjemmeside www.86613099.dk 

Uddannelseslæge:  

Som uddannelseslæge har du dit eget og fuldt udstyret konsultationsrum med almindeligt inventar 
og instrumenter samt arbejdsstation og telefon.  

                                                                                                 
naturligvis                                                                                        
                ‐    E                                                                        
                                              

                          suge og din dag starter kl. 08.00 hver dag. I forbindelse med 
introduktionssamtalen tilrettelægges arbejdstiden endeligt og vi forsøger at tage individuelle 
hensyn i det omfang, det lader sig gøre, og under hensyn til praksis øvrige drift.  

Der vil være fri med løn til obligatoriske kurser i uddannelsesforløbet. Fravær ved sygdom, ferie, 
                                                                           A                   ‐ 
planlagt fravær meddeles praksis hurtigst muligt. Deltagelse i lægevagten afspadseres i dagstid 
efter aftale.  

Introduktion  

                                                                                           
                                                                                                    
individuelt introduktionsprogram for dig som uddannelseslæge. Varigheden og indholdet af 
introduktionen afpasses naturligvis dit uddannelsestrin og vil       indeholde introduktion til 
laboratoriet og introduktion til samarbejdet mellem læger, medarbejdere og om de enkelte 
patienter.  

                                                                                               
                                                                                                 
                                                                                                    
’         ’                         



Supervision  

Der vil være skemalagt 30 minutters supervision dagligt med gennemgang af dine 
patientkontakter efter behov og med mulighed for at drøfte et relevan                          
                                                                                               
                                                                                                 
Til introduktionssamtalen laver vi en aftale om retningslinjerne                                      
                                                                                    

Vagthold  

                                                                                                
                                                                                                        
                                                  eslæge holder du de store ferie sammen med 
klinikkens øvrige medarbejdere           A          ‐                                            

                           E                                                                      ‐ 
                          ‐               E                                                  
lægevagten indtil næste hverdag klokken 8.  

Hjemmeside  

                                                                                   
selvbetjeningsmodul, som patienterne kan benytte til at anmode om konsultationstider, bede om 
                                            E‐                   

 


