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Præsentation af praksis, læge og klinikpersonale 

Jeg blev speciallæge i almen medicin d. 1. marts 2015, og indehaver af praksis d. 1. januar 2016. Praksis er 

en solopraksis beliggende midt på gågaden i Viborg centrum. Klinikken er på 330 m2 og ligger i den gamle 

bevaringsværdige posthusbygning. Lokalerne er smukke og gennemrenoverede med moderne inventar. 

Klinikken er indrettet med 5 undersøgelsesrum, et laboratorie, stort venteværelse, sekretærområde, 3 

toiletter, stort personalerum/køkken samt 2 opbevaringsdepoter. Inden overtagelsen har jeg arbejdet 10 

måneder som fast vikar i klinikken. 

Der er ca. 2000 tilmeldte patienter. Patientsammensætningen er varieret, og vi har både mange 

børnefamilier, mange uddannelsessøgende, men også midaldrende og ældre i klinikken. Der har været 

tilknyttet uddannelseslæger til klinikken i adskillige år, så patienterne er vant til at have konsultationer hos 

uddannelseslæger. 

I klinikken anvender vi IT-systemet EG Clinea. Vi bruger elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere 

inden for såvel primær- som sekundærsektoren. 

I bygningen er der desuden 3 andre praktiserende læger, og vi har et godt samarbejde, hvor vi hjælper 
hinanden ved travlhed eller behov for ”bagvagtsfunktion”, hvis lægen f.eks. er ude af huset på sygebesøg 
eller fraværende af anden årsag. 

Personer i praksis 

Læge: 

Christina Terkelsen, f. 1979, kandidat fra Aarhus Universitet 2005, praktiserende læge, godkendt som 
tutorlæge. 

Medarbejdere: 

Pia Mikkelsen, praksissekretær 30 timer/uge 

Bodil Salling, Klinikassistent 36,5 timer/uge 

Pia er praksissekretær og har mange års erfaring fra almen praksis. Hun passer telefonen, og håndterer 
derudover en stor del af den elektroniske kommunikation, gennemser epikriser og prøveresultater og sikrer 
sig, at der bliver sendt relevante svar ud til patienter, hjemmepleje osv. Hun skriver også en stor del af 
journalnotaterne. 



Bodil har været i klinikken siden 2009, og hun har i løbet af sin ansættelse påtaget sig flere og flere opgaver 
af sygeplejefaglig karakter. Bodil tager alle blodprøver i praksis samt andre laboratorieprøver som CRP, Hgb, 
BS, Strep-A, podninger osv. Hun laver EKG, lungefunktionsundersøgelser, sukkerbelastning, øreskylning, 
vaccinationer mm. Derudover er hun involveret i kronikerkontroller samt forebyggende 
sundhedskontroller, hvor hun bl.a. har udvalgte børneundersøgelser og udfylder svangrepapirerne ved 
første graviditetsundersøgelse.  Hun kører selvstændigt vægtkontroller og har patienter til rygeafvænning. 
Derudover har hun en ”blæksprutte-funktion”, hvor hun hjælper med at holde klinikken pæn og ren, samt 
bestiller varer. 

Uddannelseslæger 

Som uddannelseslæge får du dit eget konsultationsrum, som er fuldt udstyret og af samme størrelse og 

med tillsvarende indretning som lægens. Du får en 37 timers arbejdsuge, og arbejdstiden vil vi forsøge at 

tilrettelægge individuelt, under hensyntagen til begge parters ønske.  

Præsentationssamtale: 

Før uddannelseslægens start i klinikken inviteres til gensidig præsentationssamtale. Her drøfter vi gensidige 

forventninger til uddannelsesperioden. Du vil blive vist rundt i klinikken og får mulighed for at møde læge 

og personale. 

Introduktionsperiode: 

De første 1-2 uger er introduktionsperiode, hvor du vil blive grundigt introduceret til klinikken, vores IT 

system og de forskellige arbejdsgange. Du vil den første dag få udleveret et skriftligt introduktionsprogram. 

Varigheden og indholdet i introduktionsperioden vi blive tilpasset dit uddannelsestrin og dine ønsker. Efter 

ca. 2 uger vil vi afholde introduktionssamtale. 

I løbet af dit ophold afholder vi de øvrige obligatoriske statussamtaler, og vi vil løbende gennemgå din log 

bog. 

Hverdagen i praksis 

Christina og Bodil vil flere dage om ugen have konsultationer fra kl 7.30. Vi har typisk afsat 15 minutter per 

konsultation – indimellem afsættes der mere tid, hvis det vurderes nødvendigt. Som uddannelseslæge vil 

du, afhængig af erfaring og uddannelsestrin, typisk have afsat længere tid per konsultation i starten af dit 

ophold. 

Vi forventer, at du i løbet af dit ophold kommer til at varetage de samme opgaver som klinikkens 

praktiserende læge, og herunder bliver fortrolig med såvel praksiskonsultationer, hjemmebesøg samt 

email- og telefonkonsultationer. 

Lægen har ikke fast telefontid, men vi benytter os i stedet af tilbageringningstider.  

Vi har sen konsultation tirsdag til kl 17. Sygebesøg aflægges – om muligt – helst sidst på dagen. Vi holder 

frokostpause kl 11.30 til 12, hvor klinikken giver kaffe og brød/frokost. 

Klinikken deltager i bylægevagt-ordningen hver mandag til torsdag fra 15-16 og hver fredag fra 13-16, hvor 

vi sammen med de øvrige praktiserende læger i byen skiftes til at have vagt. 

 



Supervision: 

Der vil fast være afsat tid i dagsprogrammet til supervision, ca. 30 min per dag. Her vil vi typisk gennemgå 

nogle af dine patientkontakter denne dag, have mulighed for at gå i dybden med et enkelt, måske særligt 

udfordrende patientforløb eller noget teori, og indimellem vil supervisionen foregå ved, at klinikkens 

praktiserende læge sidder med som observator på en af dine konsultationer. 

Derudover vil der altid være mulighed for løbende ad hoc supervision. Vi vægter i klinikken, at du som 

uddannelseslæge får den hjælp og sparring, du har brug for, når du har brug for det. 

 

I praksis vægter vi et godt arbejdsmiljø, hvor alle går glade til og fra arbejde. Det er vigtigt, at patienterne 

føler sig velkomne i klinikken og bliver mødt af en høj faglig standard. Vi er en lille praksis, og det letter i 

mange tilfælde beslutningsgangen, så vi hurtigt kan tilpasse hverdagen til de skiftende behov og få 

implementeret nye ”gode” ideer. Vi anser det at have uddannelseslæger, som en dejlig mulighed for at få 

nye input til klinikken af både faglig og social karakter, og vi glæder os alle til at modtage dig i klinikken   
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