
                                     Lægerne Bendtzen og Sørensen  

                                   Adelgade 8, 1.th, 9500 Hobro 
 

 

Beliggenhed 
Praksis ligger centralt i Hobro lige ved gågaden og i gåafstand til bus og tog. Der er parkeringsplads 

i gården, ca. 4 km til motorvej E45. Hobro ligger omtrent midt mellem Aalborg og Århus med en 

køretid på omkring 45 minutter. 

 

 

Klinikken: www.98521172.dk 

Klinikken er en 2 mands kompagniskabspraksis, som startede 1.4.2016, hvor solopraksis 

Lægeklinikken Adelgade blev overtaget sammen med et nul-ydernummer af de nuværende læger. 

Der er aktuelt 3200 patienter heraf ca. 600 børn. Der er i øjeblikket lukket for tilgang. 

 

 

Læger 
 

Læge Stefan Bendtzen (1977) er kandidat fra Københavns Universitet 2007 og speciallæge i almen 

medicin februar 2016. 
 
Læge Dorthe Ejsing Sørensen (1977) er kandidat fra Københavns Universitet 2006 og speciallæge i 

almen medicin december 2015. 

 

Medarbejdere 
 

Sygeplejerske Pernille Rårup ansat 32 timer ugentligt 

Sygeplejerske Lene Kristensen ansat 30 timer ugentligt 

Sekretær Mette Prang Norup ansat 14 timer ugentligt 

Social- og sundhedsassistent Jeanette Holm Jørgensen ansat 35 timer ugentligt 

 

 

 

 

Præsentation af praksis 
 

Vi ønsker et sted, hvor der skal være rart at komme for både medarbejdere og patienter. 

Omgangstonen er respektfuld, imødekommende og venlig. Godt humør og humor er et plus. Vi 

tilstræber at behandle hver især fagligt godt og individuelt med forståelse for den kontekst patienten 

befinder sig i. 

 

Vi er et lille sted med tæt samarbejde i dagligdagen. Hver gør sit for at tingene glider bedst muligt 

og der er sparring på kryds og tværs i huset. 

 

 

 

http://www.98521172.dk/


Dagligdagen i praksis 
 

Åbningstiden er man-, tirs- ons- og fredag 8-15 og torsdag 8-17. 

 

Dagen starter med telefontid hos lægerne fra kl. 8 til 9. 

 

Fra 9-15 er der konsultationer, typisk 15 min ad gangen, afbrudt af fælles kaffepause kl. 10 og 

frokost kl. 12.30. Der er madordning, så du behøver ikke medbringe madpakke. 

 

Torsdag er der konsultation til kl. 17 

 

Vi er i vagtring med 2 andre lægehuse og passer akutte patienter for vagtringen fast torsdag til kl. 

16. 

 

Uddannelseslæge 
 

Arbejdstiden er hver dag fra 8-15, torsdag dog 8-16. Det giver 36 timer ugentligt. Den manglende 

time fungerer som buffer. Eftermiddagskonsultation torsdag er valgfri og kan eventuelt bruges til at 

flexe med. Det taler vi om, når du starter her. 

 

Introduktionssamtale er skemalagt indenfor de første 14 dage,  her gennemgår du sammen med 

tutorlæge blandt andet log-bog og planlægger uddannelsesplan for dit ophold hos os sammen. 

Midtvejs samtale i slutningen af 3. måned af opholdet. Til denne samtale forventes det at du har 

overblik over hvor langt vi er nået i uddannelsesplanen og hvad der skal være særligt fokus på i den 

resterende tid af opholdet. Afslutningssamtale afholdes inden for den sidste måned af opholdet.  

 

 

Der er mulighed for at følge en af lægerne på lægevagt således at kompetancerne omkring dette 

opnåes. Vi taler nærmere om dette, når du starter hos os. 

 

Supervision er skemalagt dagligt, typisk som 30 minutter lige efter frokost. Supervisionen foreståes 

af tutorlæge, når denne er i klinikken og ellers af tilstedeværende speciallæge. Supervisionen kan 

bestå af  konferering af specifikke patientrelaterede problemstillinger, den kan også tage for af fx. 

“fluen på væggen”. Desuden ad hoc supervision, så du kan få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål 

med det samme. 

Kompetancerne i logbogen godkendes løbende.  

 

 

Kursus- og fraværsdage bedes meddelt tidligst muligt, så det kan indføjes i dagsskemaet. Frihed til 

dette gives i videst mulige udstrækning under hensyntagen til klinikkens drift i øvrigt.  

 

Introduktion: Der vil være introduktion til XMO, telefonsystem og instrukser de første dage, dette 

ved såvel sekretær, sygeplejerske som læge. Dette foregår efter fastlagt introduktionsprogram. Der 

vil de første dage kun være enkelte patienter og i den første tid afsat god tid per konsultation, dette 

kan justeres hen ad vejen, når du er klar til ændring. 

  
I klinikken er der skemalagt fælles undervisning hver 14. dag. Alle i klinikken inkl. 

uddannelseslæger deltager på skift i dette.  



 


