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Vi vil gerne byde dig velkommen som uddannelseslæge hos Lægerne Skrågade 13.

Praksis er beliggende centralt i Nørresundby, med et patientgrundlag på ca. 7200 patienter.
Praksis er et kompagniskab med 4 læger, 4 lægesekretærer, 1 sygeplejerske og en sekretærelev.
Lægerne er: 
Lise Rix (f.1978) praksis siden 2016.
Anne Mette Lynge Andersen (f.1968) praksis siden 2007.
Anders Faber (f.1972) praksis siden 2006.
Jesper Kronsted (f.1955) praksis siden 1998 (ophører 31/12-19)
Sami Hedegaard (f.1985) praksis fra 1/1-2020 

Praksis har mange års tutorerfaring med uddannelseslæger, både i KBU, introstilling 
og hoveduddannelse til almen medicin.
Tutorlæge funktionen varetages af alle 4 læger i klinikken. Der er 30 min daglig supervision, som er
fastlagt i dagsprogrammet samt ad hoc supervision. Desuden laves superviserede konsultationer, 
hvor tutorlægen sidder med ved dine konsultationer og giver feedback umiddelbart efter.
Vi har udarbejdet et introprogram for din første tid i klinikken, som udleveres ved ansættelsens 
start.
Før ansættelsesstart laves ”kemisamtale” ved en af tutorlægerne og derefter har du mulighed for at 
møde de resterende læger og personale samt se klinikken.
Praksis har åben alle dag fra kl. 8-16, om onsdagen til kl. 16.30.
Uddannelseslægens arbejdstid er 37 timer ugentligt og vi tilstræber, at du får dit eget 
konsultationsrum.
Klinikken deltager i klyngesamarbejde med kvalitetsudvikling og lægger vægt på faglig opdatering,
patienttilfredshed, arbejdsglæde og optimeret arbejdsdrift.

Vi håber du får et rigt udbytte af dit ophold hos os og ser frem til at møde dig.
Du er velkomme til at kontakte os for en uforpligtende samtale, hvis du har spørgsmål. 

Med venlig hilsen
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