
 

PRÆSENTATION AF KLINIKKEN 

Læge Torben Ingvorsen 
Toldboden 1,2 2a 8800 Viborg 
Tlf: 86886060 
Ydernr: 059145
E-mail: Laegeingvorsen@gmail.com

 
Hjemmeside: www.lægeingvorsen.dk

Torben Ingvorsen 44 år , praktiserende læge siden 2007.
Godkendt som tutorlæge og været tutorlæge siden 2010.
Faglige interesseområder: Diabetes, hjertekarsygdomme, bevægeapparat, smertetilstande, 
sportsmedicin 

Personalet udgøres af

Lotte Lundgren Jensen (udd.fysioterapeut) som arbejder fuld tid som sekretær
Lone Kalmayer Sørensen som arbejder 33 timer/uge som sygeplejerske

Praksis ligger en byens nybyggede Sundhedshus. Centralt beliggende i byen ved siden af sygehus, 
busstation og togstation. Lækre og meget moderne faciliteter og vi deler disse faciliteter i et 
sundhedshus med mange andre af byens sundhedsaktører bl.a. fysioterapeuter, speciallæger, 
tandlæger, terapeuter og kommunens sundhedscenter.
Klinikken består af 3 konsultationsrum hvoraf det ene er reserveret til klinikkens uddannelseslæger. 
Derudover er der laboratorium og et mindre tekøkken til klinikkens personale ligesom der er  
adgang til et lidt større køkken som deles med de andre aktører på lejemålet (aktuelt Kræftens 
Bekæmpelse og neuropsykolog, diætisk mv.).
Der er også restaurant/cafeteria i bygning som alle ansatte kan benytte ligesom sundhedshuset har 
konferencefaciliteter mv..

KLINIKKEN

Klinikken har 1800 tilmeldte patienter Patient 
sammensætning: blandet  



Praksis har et fuldt udbygget og integreret patientadministrativt EDB-system. Jeg har valgt 
lægesystemet Emar som er et meget nutidigt moderne system. Der anvendes elektronisk 
kommunikation til samarbejdspartnere indenfor såvel primær som sekundær sektoren. 
Klinikken har selvstændig hjemmeside med adressen www.lægeingvorsen.dk
Fra hjemmesiden kan patienterne bestille tider i klinikken, genbestille medicin ,mulighed for 
mailkorrespondance med læger og sygeplejersker, samt holde sig opdaterede med 
nyheder/ændringer i klinikken. 

Laboratoriet har Hemocue-apparater til blodsukker og hæmoglobin samt spirometri, EKG, INR-
apparat og tympanometer. 

Klinikken har udarbejdet egne, ajourførte behandlingsvejledninger og instrukser for de hyppigst 
forekommende sygdomme i almen praksis. 
Praksis deltager i lægevagtsordningen for Region Midtjylland. 
Uddannelseslægerne har mulighed for at deltage i lægevagten under supervision i et mindre omfang 
( med afspadsering). Der tilstræbes deltagelse i det antal vagter, som uddannelsesprogrammerne 
anbefaler. 
Praksis er en solopraksis og det betyder, at man under opholdet får nemt ved at nå nogle 
patientforløb, og at såvel klinikpersonale som tutorlæge som regel har et godt kendskab til de 
patienter man som uddannelseslæge møder. Samarbejdet er tæt og derfor er der mulighed for 
supervision og drøftelse af faglige ting løbende gennem dagen. Som mandlig uddannelseslæge vil 
denne praksis kunne tilbyde nemmere adgang til gynækologiske og obstetriske. Desuden er der en 
del kronikerforløb i klinikken.

Præsentationssamtale
Før uddannelseslægens start i klinikken inviteres til gensidig præsentationssamtale. 
Ved denne samtale drøfter vi gensidige forventninger til uddannelsesperioden. 
Rundvisning i klinikken og uddannelseslægen præsenteres for eget konsultationslokale samt hilser 

UDDANNELSESFORLØBET:

Du vil her få mulighed for at hilse på klinikkens personale og undertegnede. 
Endvidere gennemgang af klinikkens dagsrytme, arbejdstilrettelæggelse og arbejdstider. 
Uddannelsesprogrammet gennemgås kort (mere detaljeret ved INTRO – samtalen) og klinikkens 
principper for vejledning og supervision.

Introduktionsperiode: 
Den første uge i praksis er introduktionsperioden, hvor du har mulighed for at følge en eller 
flere af tutorlægerne ved deres konsultationer. Du kan lære medarbejderne og arbejdsgangen at 
kende, og sætte dig ind i vores EDB- system. Du får også mulighed for at følge med 
sygeplejersken i hendes arbejde, herunder laboratoriefaciliteter. Hver dag får du patienter i det 
tempo, der passer til dit niveau. Du er selv med til at styre /justere i antallet at patienter.
Med tiden kommer du til at arbejde mere selvstændigt, og du skulle helst nå flere patienter 
efterhånden. 
I introduktionsperioden vil jeg daglig gennemgå alle patienter med dig i den afsatte 
konferencetid. Men der er altid mulighed for ad hoc supervision ved siden af.



Introduktionssamtalen mellem tutorlæge og uddannelseslæge efter ca. 14 dage . 

Midtvejssamtale:
Efter 3 måneder er der afsat tid til en midtvejsevaluering - hvor vi skal lave status på langt du 
er nået - og lægge planer for dine sidste 3 måneder i praksis. Der sættes fokus på 
uddannelsesprogrammets kompetencer. 
Der vil være afsat ½ - times supervision mandag til fredag ( lige efter frokost). Efterhånden evt. 
i mere tematiseret form- efter aftale mellem tutorlæge og uddannelseslæge. 
Umiddelbart før afslutningen af ansættelsen skal vi foretage en slutevaluering af det samlede 
forløb i klinikken. (slutevalueringssamtale) 
Herunder vil uddannelseslægens evaluering af praksis som uddannelsessted blive drøftet. 
Denne evaluering er elektronisk (evaluer.dk) – et print heraf medbringes ved 
slutevalueringssamtalen. 

KONFERENCER: 
- praksiskonference hver dag fra kl. 10.00 - 10.15 ( inkl. kaffe )  
- praksis konference hver dag fra kl. 13.00-13.30. ( inkl. Frokost) 
- personalemøde 

SUPERVISION: 
- daglig supervision 30 minutter efter frokost 
- ad hoc supervision

Vi ser alle frem til at møde dig og give dig en godt ophold!!!

Med venlige hilsner
Lone, Lotte og Torben



 




