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Velkommen 
Jeg vil gerne byde dig velkommen som uddannelseslæge hos læge Jesper Kolbeck
Praksis' historie 
Praksis har eksisteret i mange år, siden slutningen af 1990'erne, som solopraksis. I 
juli 2017 overtog jeg praksis og kører den videre som solopraksis. 
Lægen
Praksis drives af mig, Jesper Kolbeck, født 1986. Jeg har været læge siden 2011, 
og jeg blev speciallæge i almen medicin i 2017 
Personale 
Praksis har 2 ansatte medarbejdere: 
Majbrit Rasmussen, sygeplejerske.
Birte Justesen, sygeplejerske.
Klinikkens sygeplejersker skiftes til at have ”sekretærtjansen”.



Arbejdstider og arbejdstilrettelæggelse 
Praksis har åbent alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00. 
Vagtgruppe: 
Vi er medlem af en vagtgruppe på 6 personer, hvor vi skiftes til at holde 
eftermiddagsvagt for hinanden fra kl. 14-16 på hverdage. 
Jeg har et tættere samarbejde med en anden sololæge i Hadsund, hvor vi passer 
patienterne for hinanden ved ferie, kursus og sygdom. 
Uddannelseslægens arbejdstid aftales ved første møde i praksis. 
Der er mulighed for deltagelse i lægevagt, hvis det har interesse eller er påkrævet i 
det pågældende uddannelseselement.
Plan for arbejdsdagen: 
Kl. 8.00 – 8.45: Telefontid, læsning og godkendelse af indkommen post. 
Kl. 9.00 - 12.00: Konsultation
Kl. 12.00 - 13.00: Frokostpause, papirarbejde, epikriselæsning etc. 
Kl. 13.00 – 16.00: Konsultationer 
Angående sygebesøg. 
Klinikken læge og uddannelseslæge har akutte og planlagte sygebesøg. 
Uddannelseslægen behøver ikke at stille bil til rådighed.
Konsultationslængden er 15 minutter, men i starten er der naturligvis afsat ekstra 
tid til uddannelseslægen, så denne kan nå at læse op, konferere med tutorlægen 
mv. 
Til bestemte konsultationer afsættes ekstra tid, fx børne- og 
graviditetsundersøgelser, samtaler, attester eller hvis man på forhånd kan se, at 
ekstra tid er påkrævet. 
Uddannelseslægen kan afsætte ekstra tid til de enkelte konsultationer ved behov. 
Lokaler og udstyr 
Praksis råder over 5 konsultationslokaler, laboratorium, reception og venteværelse, 
frokoststue og personaletoilet. Derudover er der to lagerrum.
Praksis er handicapvenlig med hensyn til indretning og adgangsforhold. 
Alle arbejdspladser er udstyret med computer og telefon. 
Det anvendte lægesystem hedder EG Clinea.
Hver læge skriver sine egne journalnotater mv.
Konsultationslokalerne har udstyr til de mest almindelige undersøgelser og 
procedurer, blodprøver og lignende.
Patienterne 
Praksis har tilmeldt ca. 1700 patienter. Langt de fleste af disse kommer fra det 
nærmeste lokalområde.
Sygdom 
Sygdom eller fravær af anden årsag meddeles klinikken på akuttelefonen. 
Uddannelsesprogram, supervision og læring 
Jeg lægger stor vægt på at du som uddannelseslæge oplever grundig supervision, 
som jeg altid er åben overfor, således at du som uddannelseslæge ikke altid 
kommer bagud ift. din tidsplan. I løbet af dagen kan du således altid få hjælp ved at
banke på. 
Du skal ikke tøve med at spørge, men du skal være forberedt på at jeg gerne ser, 
at du har tænkt dig om og gerne kommer med et forslag til evt. diagnose. 
Den første halve time efter frokost er blokeret til supervision. 
I starten gennemgår vi systematisk formiddagens patienter sammen, men senere 



er der ikke behov for at gennemgå dem alle, og vi kan så i stedet fokusere på de 
mere ”interessante”.
Der er ligeledes mulighed for at lære praktiske procedurer som f.eks. 
spiralanlæggelse, suturering af sår mv. alt efter ønske og evt. krav til det 
pågældende uddannelseselement.
Du vil komme til at opleve et bredt udsnit af klinikkens patienter, og har du særlige 
ønsker, kan det også planlægges.
Slutteligt bliver der under opholdet her i klinikken mulighed for at deltage i møder 
med efteruddannelsesgruppe, aftenkurser mm. alt efter behov og ønsker.
Vi stiler naturligvis imod, at uddannelseslægen opnår alle de kompetencer, denne 
skal i løbet af den aktuelle ansættelse/det aktuelle uddannelseselement. Der bliver 
vurderet kompetencer regelmæssigt i henhold til logbog.net efter de der angivne 
metoder.
Introduktionsperioden 
Jeg har tilrettelagt et introduktionsprogram for den første uge. Her vil du lære 
klinikken bedre at kende og følges med både mig og sygeplejerskerne, så du 
kommer rigtigt godt ind i klinikkens arbejdsgange, ser hvad klinikkens udstyr kan, 
hvor det står, hvordan det bruges mv. 

Såfremt du kunne være interesseret i at være uddannelseslæge hos mig, er du 
meget velkommen til at kontakte klinikken og evt. aftale et besøg her. 

Klinikken kan kontaktes på tlf. 9857 2711

Jeg ser meget frem til at høre fra dig og hilse på dig!

Mvh.

Jesper Kolbeck




