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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 6 engagerede sundhedspersoner: to praktiserende læger samt to 
konsultationssygeplejersker, en SOSU og en praksissekretær, der arbejder i faste 
deltidsansættelser. Desuden vil praksis i perioder have en fast vikar 1‐2 dage om ugen. Ligeledes 
er der fra tid til anden medicinstuderende i klinikken. Vi bestræber os på at give vores patienter 
behandling af høj faglig standard og en god service, når de henvender sig til klinikken. Det lykkes 
for os ved at holde en god tone, være opmærksomme på og hjælpe hinanden i dagligdagen samt 
holde hinanden op på, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Som uddannelseslæge ser vi dig som 
en del af holdet og repræsentant for klinikken med de privilegier og det ansvar, der følger med. 
 ores patienter er et  redt udsnit af de mennesker  som  or i  i org  vi har mange   rnefamilier  
men ogs   midaldrende og ældre mennesker. 
 

Dagligdagen 

De daglige patientkontakter består langt overvejende af konsultationer i praksis samt 
telefonkonsultationer og e‐mailkonsultationer. Derudover er der enkelte hjemme es g. 
 i starter med f rste patient klokken 8.00. Kl 9.15 er der telefon‐ og administrationstid til kl 10. 
Praksissekretær og SOSU tager primært telefonen og aftaler at vi ringer tilbage til relevante 
patienter. 
De fleste dage er den ene eller begge sygeplejersker i praksis; de møder enten kl. 07.30 eller kl. 
08.00 og starter med konsultationer efter tidsbestilling 
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. 
Sygeplejerskerne har typisk 10‐30 minutter til en konsultation afhængig af henvendelses rsagen 
og antallet af prøver, der skal tages. 
Kl. 10.00 er der fælles formiddagspause og kl. 12.30 til 13.00 er der fælles frokostpause. Der er 
skemalagt supervision p   30 minutter hver dag  efter frokostpausen. 
 m torsdagen holder klinikken   ent til 1 .30.  fter frokost holder vi klinikm de  hvor aktuelle 
emner gennemg s og undervisning afholdes.  i holder ogs   en eftermiddagspause om torsdagen. 
 
Praksis åbningstider: 
Mandag til onsdag fra kl. (7.30)/08.00 til 15.30 Torsdag fra kl. (7.30)/08.00 til 16.30 
Fredag fra kl. (7.30)/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 formiddagsbrød, kaffe og te hver dag. Derudover giver praksis frokost hver torsdag i 
forbindelse med klinikmøde. 
Hvert år holdes et sommerarrangement og en julefrokost, hvor du som uddannelseslæge 
naturligvis er inviteret. 
 
Medarbejdere i praksis 

Praksissekretæren og Sosu assistenten varetager sekretærfunktionen og er i det hele taget lidt af 
et par ’ læksprutter’. De foretager for eksempel undersøgelse af uriner i henhold til praksis 
instruks for urinvejsinfektioner. De har forskellige kompetancer indenfor laboratoriet såsom at 
tage kapillærblodprøver CRP, Hgb og glukose samt halspodninger såsom Strep A og podning til 
almindelig dyrkning og resistens.  
 
Konsultationssygeplejerskerne spiller en aktiv rolle i praksis kronikerkontrol, herunder varetager 
de prøvetagning såsom venøse blodprøver, EKG og lungefunktionsundersøgelser. Prøverne tages 
forud for en  rs‐ eller kvartalskontrol p  en kroniker som en for eredt ’pakke’ i henhold i praksis 
instruks. De har hver deres særlige kompentancer indenfor eksempelvis hudsygdomme, 
rejsevaccinationer, celleskrab og lignende. Sygeplejerskerne fortager udvalgte børneundersøgelser 
og – va  inationer. De tager sig ogs   af r dgivning i forhold til vægtta   udf ldelse af 
svangrepapirer, sukkerbelastning, P-pillekontroller, rygestopssamtaler, sårbehandling, 
øreskylninger og meget andet. 
 
Du kan se os på praksis hjemmeside. 
 
Uddannelseslæge: 

Som uddannelseslæge har du dit eget og fuldt udstyret konsultationsrum med almindeligt inventar 
og instrumenter samt arbejdsstation og telefon. 
Vi tilstræber, at du indgår i klinikkens arbejde på lige fod med klinikkens praktiserende læger, 
naturligvis under hens ntagen til dit uddannelsestrin. Det vil sige  at du vil f  konsultationer i 
praksis  telefon‐ og  mailkonsultationer samt hjemme es g. Du har ogs   mulighed for at f lge 
klinikkens praktiserende læge på lægevagter. 
Du får en 37 timers arbejdsuge 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, 
barns sygdom, omsorgsdage og barsel aflønnes i henhold til overenskomsten. Alt planlagt og 
ikkeplanlagt fravær meddeles praksis hurtigst muligt. Deltagelse i lægevagten afspadseres i dagstid 
efter aftale. 
 
Introduktion 

De første dage hos os vil typisk gå med at du erhverver dig et basalt kendskab til praksis 
arbejdsmåde og lærer at anvende den elektroniske patientjournal, XMO. Der vil blive tilrettelagt et 
individuelt introduktionsprogram for dig som uddannelseslæge.  arigheden og indholdet af 
introduktionen afpasses naturligvis dit uddannelsestrin og vil ogs   indeholde introduktion til 
laboratoriet og introduktion til samarbejdet mellem læger, sygeplejersker og sekretær om de 
enkelte patienter. 



Du kan sidde med hos tutorlægen i starten og så siden hen begynde med dine egne patienter i et 
tempo, der passer dig. Patienterne er vant til uddannelseslæger, så uddannelseslægerne plejer at 
kunne få indblik flere forskellige patienttyper og henvendelses rsager. Du vil ogs   kunne n  at f  
’dine egne’ patienter i et forl  . 
 
Supervision 

Der vil være skemalagt 30 minutters supervision dagligt med gennemgang af dine 
patientkontakter efter behov og med mulighed for at drøfte et relevant tema. Derudover vil der 
være mulighed for ad hoc supervision, hvor du banker på (eller ringer ind ) hos tutorlægen. Vi 
tilstræber at dit supervisionsbehov klares med det samme, så dit program ikke forsinkes unødigt. 
Til introduktionssamtalen laver vi en aftale om retningslinjerne for supervision, så du er klar over, 
hvem du skal gå til og med hvad samt på hvilken måde supervisionen ønskes/leveres. 
 
Vagthold 

Praksis er med i en feriering med flere solopraktiserende læger. Perioderne for de store ferier 
såsom juleferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie og efterårsferie bliver typisk fastlagt, så de er 
kendte med et varsel på et halvt år. Som uddannelseslæge holder du de store ferie sammen med 
klinikkens  vrige personale og læger. Andre ferie‐ og friheds nsker kan aftales individuelt. 
Praksis er med i byvagten. En ordning, hvor byens læger på skift passer hinandens patienter fra 
15‐1  p  hverdage  dog fra 13‐1  p  fredage.  fter klokken 1  på hverdage passes patienterne af 
lægevagten indtil næste hverdag klokken 8. 
 
Hjemmeside 

På vores hjemmeside www.86613099.dk kan du læse mere om klinikken, herunder se det 
selvbetjeningsmodul, som patienterne kan benytte til at anmode om konsultationstider, bede om 
re eptforn else af fast medi in og sende en  ‐mail til praksis. 
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