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Lægerne Eternitten 
Praksisbeskrivelse 

 
 
Hvem er vi: 
 
Klinikken er en kompagniskabspraksis bestående af: 
 
Esben Sevelsted (f. 1956)  

Praktiserende læge siden 1993. Esben har drevet klinikken som solopraksis 
siden 2011 og frem til 2019, hvor Louise blev kompagnon. 
 

Louise Klitkou (f. 1977) 
 Praktiserende læge og kompagnon siden 2019. 
 
Vi har følgende personale ansat: 

 
Helle Hedegaard - Sygeplejerske i klinikken siden 2014. 
Annette Jakobsen - Sygeplejerske i klinikken siden 2018. 
Stine Bjørn - Sygeplejerske i klinikken siden 2019. 
 
Sygeplejerskerne varetager bl.a. kronikerkontroller, cervix cytologi, udvalgte 
børneundersøgelser, laboratoriefunktion, telefonvisitation 
 
Vi bestræber os på altid at have 1-3 uddannelseslæger tilknyttet klinikken. Derudover har vi 
jævnligt studerende i huset. 
 
 
Dagprogram: 

 
8.00-9.00: Konsultationer 
9.00-9.15: Telefontid 
9.15-12.00: Konsultationer 
12.00-12.30: Frokost 
12.30-13.00: Supervision 
13.00-14.00: Konsultationer 
14.00-15.00: Afrunding af dagen (godkendelse af prøvesvar og recepter, læse epikriser, 
besvare korrespondancer og lave attester) 
 
Onsdag har vi konsultationer frem til 16.00, så der slutter arbejdsdagen ca. 16.30. 
 
Klinikken er del af en vagtring. Vores klinik har vagten til 16.00 ca. 2 ud af 8 arbejdsdage. 
Vagterne fordeles mellem de læger der er i huset – dog ikke KBU-læger og som udgangspunkt 



heller ikke introlæger. Øvrige uddannelseslæger har naturligvis mulighed for supervision, når 
de har vagten. 
 
Hver 2. onsdag har vi personalemøde – hver anden gang er der undervisning og hver anden 
gang drøfter vi aktuelle informationer, ændringer eller udfordringer i klinikken. 
 
 
Supervision/undervisning: 
 
Daglig supervision ½ time over middag. 
Desuden ad hoc supervision i løbet af dagen. 
Den formaliserede supervision over middag, kan både være 1:1 eller flere sammen.  
Supervision af filmet konsultation ca. 1 gang om ugen 
 
Vi har undervisning til personalemøde 1 gang om måneden – du forventes at afholde denne 
undervisning minimum 1 gang i løbet af din ansættelse hos os. 
 
Der vil efter den første uge blive afholdt introduktionssamtale med udarbejdelse af  
uddannelsesplan.   
Justeringssamtale vil minimum blive afholdt 1 gang – ca. halvvejs i dit ophold. Hvis der enten 
fra din eller vores side føles behov for det, aftaler vi løbende flere justeringssamtaler.  
Evalueringssamtale tager vi hen mod slutningen af din ansættelse. 
Karrierevejledning vil vi løbende være behjælpelige med i forbindelse med den daglige 
supervision. 
 
Kompetencevurderingen laves i forbindelse med den daglige supervision. På forhånd 
fastsættes datoer ca . hver 2. måned, hvor vil gennemgå og forhåbentlig godkende de 
kompetencer du har arbejdet med siden sidst. 
 
 
Beskrivelse af praksis: 
 
Der er aktuelt 3800 patienter tilmeldt klinikken.  
Vi er plejehjemslæger på Lollandshus og Sirius. 
Vores lokaler er helt ny renoverede og vi har rigtig god plads, så du vil får dit eget faste 
konsultationsrum. 
Vi arbejder løbende på at sikre et positivt og udviklende arbejdsmiljø for alle i huset. Der er en 
høj grad af frihed under ansvar i vores klinik. Vi har stor glæde af de uddannelseslæger og 
studerende der har sin gang i huset – det giver os  mange gode indspark, til hvordan vi hele 
tiden sikrer en positiv udvikling i klinikken. 
I forhold til arbejdet med patienterne, er det meget centralt for os at møde den enkelte patient 
med en respektfuld tone og sikre en behandling, der tager højde for bedste faglige standard 
samtidig med den giver mening for patienten. 
 
 
 
 


