
Praksisbeskrivelse for Lægerne Blokkebak & Burvil, Sct. Mathiasgade 29, 8800 

Viborg. 

 

Tlf.: 86624900 

E-mail: mathiasspl@gmail.com 

 

Praksis er en 2-mands kompagniskabspraksis med følgende læger: 

 

Jens Blokkebak (1964). Kompagnon siden 2000. 

Undervist og eksamineret på følgende sundhedsuddannelser: Medicinstudiet Århus Universitet. 

Sygeplejeskolerne Århus, Vejle og Viborg. Lægesekretæruddannelsen. Statsautoriseret 

fodterapeutuddannelsen. Fysio- og ergoterapeutuddannelsen. 

Kompletteringskurser for praksissekretærer i flere regioner. 

Forskning på Institut for Medicinsk Biokemi Århus Universitet samt Kræftens Bekæmpelse i Århus. 

I den forbindelse aflagt diplomeksamen i medicinsk forskning ved Århus Universitet. 

Økonomisk sideuddannelse og ansvarlig for praksis økonomi. 

 

Jacob Burvil (1972) Kompagnon siden 2005. 

Tilknyttet CVU-Vita University College som underviser i alm. Sygdomslære, medicin og geriatri.  

Ansvarligfor personaleforhold i praksis. 

 

Begge læger er godkendt som tutorlæger.  

 

Til klinikken er knyttet en meget dygtig personalegruppe bestående af 2 sygeplejersker og 2 

lægesekretærer.  

 

Klinikken har i en årrække været uddannelsespraksis for turnuslæger og læger på vej i hoveduddannelsen 

til almen praksis. 

 

Vi driver klinikken fra nymoderniserede lokaler og beliggende i Viborg midtby. Der forefindes 6 

veludstyrede konsulationslokaler med EDB og internetadgang. Herudover laboratorium. Separat lokale til 

EKG/lungefunktionsundersøgelser.  

Der er ligeværdigt konsultationslokale til rådighed for den uddannelsessøgende læge.  

 

Ca. 5700 patienter inkl. børn er tilmeldt praksis. Aldersfordelingen følger regionsgennemsnittet.  

 

Praksis har siden 1993 anvendt EDB – for nuværende XMO som er et funktionelt og let anvendeligt system. 

 

Patienterne kan via en hjemmeside www.86624900.dk kontakte lægerne med e-mail konsultationer, 

tidsbestilling samt medicinbestilling. 

 

Der anvendes elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere indenfor såvel primær- som 

sekundærsektor. 



 

Uddannelseslægerne har mulighed for at deltage i lægevagten under supervision i et mindre omfang 

(medafspadsering). Der tilstræbes deltagelse i det antal vagter, som uddannelsesprogrammerne anbefaler.  

 

Klinikkens åbningstider er mandag-torsdag fra 08.00-15.00, onsdag dog fra 08.00-17.00 og fredag fra 08.00-

13.30. Frokostpause hver dag mellem 12.30-13.00, dog onsdag fra 12.00-13.00. 

 

Vi har forståelse og udviser fleksibilitet i forhold til kurser, ferie og omsorgsdage og lignende.  

 

Generelt har vi en travl arbejdsplads med mange patientkontakter. Vi tilpasser vejledning af 

uddannelseslæger til den uddannelsessøgendes ønsker og behov, dog således at vi foruden ad hoc 

supervision tilbyder op til 30 minutters vejledning dagligt.  

 

Vi forventer, at den uddannelsessøgende deltager aktivt og ansvarligt i arbejdet principielt på lige fod med 

os andre, hvorfor vi ikke har opgaver, der ikke tilbydes til uddannelseslæger.  

 

Ligesom vejledningen vil opgaverne dog blive tilpasset den uddannelsessøgende læges ønsker og behov.  

 

Vi tilstræber at alle medarbejdere i klinikken føler sig som en del af vores team. Vi placerer patienterne i 

centrum og prioriterer et arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskellighed, fleksibilitet og humor. 

 

Vi ser frem til at byde sig velkommen til et uddannelsesforløb i vores klinik. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Lægerne Blokkebak & Burvil 


