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Beliggenhed: 

Lægerne Wigh og Sveistrup ligger i Hadsund, smukt ved Mariagerfjord, mellem Aalborg og Randers. Hadsund er en 

velfungerende by med omkring 5000 indbyggere samt et stort opland. Hadsund ligger i Mariagerfjord Kommune.  

Lægerne Wigh og Sveistrup: 

Klinikken er en kompagniskabspraksis, etableret pr. 01.08.17 – hvor lægerne Anne Wigh-Thomsen og Monica 

Sveistrup overtog en solopraksis samt et 0-ydernr. D. 1. oktober 2018 flytter klinikken ind i moderne, nybyggede 

lokaler beliggende Ved Stranden 2 i Hadsund. 

Patientgrundlaget er ca. 3200 patienter, blandet fra land og by. Vi har et godt samarbejde med byens øvrige læger 

samt den lokale hjemmepleje. 

Vi ønsker en praksis, hvor det skal være rart at komme både som patient og medarbejder, hvor humøret er højt og 

omgangstonen er respektfuld og imødekommende. Vi arbejder sammen med fokus på gode patientoplevelser, og vi 

søger gerne hjælp hos hinanden. Det er vigtigt for os, at der er god balance mellem arbejdsliv og privatliv/familieliv.  

Medarbejdere: 

Sygeplejerske Benedikte Hedegaard, ansat 32 timer/uge, fridag hver anden uge. Jordemoder/bioanalytiker Elin 
Thomsen, ansat 32 timer/uge, fridag hver anden uge. Praksismanager/lægesekretær Mette Vistisen, ansat 37 
timer/uge. Rengøringsassistent, ansat 14 timer/uge. Herudover gør vi gerne brug af medicinstuderende.  

Arbejdsdagen i praksis: 

Vi gør brug af lægeprogrammet ”Clinea”, hvori vi alle selv skriver og ICPC-koder alle konsultationer.  

Klinikkens åbningstid er mandag-onsdag fra kl. 8-16, torsdag kl. 8-17, fredag fra kl. 8-13. Torsdage fra kl. 13-15 

bruges til planlagte sygebesøg/mødeaktivitet.  

Dagen starter med lægernes telefontid fra kl. 8-9. Fra kl. 9-10 ser vi akutte patienter (visiteret i telefontiden), herefter 

har vi en kort kaffepause inden vi går i gang med planlagte konsultationer fra kl. 10.30-12.00.  

12.00-12.30 bruges som administrativ tid, og kl. 12.30-13.00 holder vi fælles frokostpause, og kl. 13-15 har vi igen 

planlagte konsultationer.  

Kl. 9-12 passes telefonen af Mette, fra kl. 12-14 henviser vi til vores akuttelefon, og fra kl. 14-16 henvises til lokalt 

vagtsamarbejde.  

Vi holder personalemøde ca. hver 4. uge.  

Uddannelseslægen: 

Du vil få en fast plads i et fuldt udstyret konsultationsrum. Din arbejdstid er hver dag fra kl. 8-16, fredag fra kl. 8-13, 

hvilket svarer til 37 timer ugentlig, men vi er fleksible i forhold til din arbejdstidstilrettelæggelse.  

Udover fast daglig supervision, har du altid mulighed for at få hjælp. Det er vigtigt du spørger, hvis du er i tvivl, så alle 

føler sig trygge. Bank på og få hjælp, så du kan komme videre. Vi lægger løbende ekstra tid ind i vort program, så vi 

kan få uddannet dig ordentligt. Der afsættes ligeledes tid til introduktions-, justerings- og evalueringssamtaler.  

Kursusdage og fraværsdage vil vi gerne kende så tidligt som muligt, så vi kan få det lagt ind i dagsskemaet.  

De første dage er der ikke sat patienter på dit program. Her vil du blive introduceret til de forskellige opgaver af såvel 

sekretær, sygeplejerske/jordemoder samt læge, og du skal blive fortrolig med lægeprogrammet ”Clinea” – 

Introduktionsprogram vil blive fremsendt.  

Herefter vil du starte op med patienter i et tempo der passer dig.  
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