
 

Velkommen til uddannelseslægen…… 

i praksis hos Lægerne Bjerre og Jacobsen. 

 

Historie: 
 
Karen Margrethe Bjerre (1957) og Anne Jacobsen (1959) overtog i 2001 
praksis, som dengang var beliggende på Sydvestmors i landsbyen Hvidbjerg. 
Der var tilknyttet 2400 patienter og ansat to deltids sekretærer.  
Grundet tiltagende lægemangel medførende stigende patientantal flyttede 
praksis i 2006 til Øster Jølby i nybyggede lokaler. Naboerne tidligere 
praktiserende læger, nu en Regionsklinik. 
Patienttallet er steget til ca. 5000.  
Personalet er gennem tiden øget med 4 sygeplejersker og en laborant. 
1. januar 2018 blev praktiserende læge Mona Hansen (1963) ansat 4 dage 
om ugen. 
 
 

Personale:  
 
(KIV) Kirsten Iversen, sekretær, EDB og lønansvarlig. 
(MBE) Mette Bertelsen, sekretær og ansvarlig for indkøb. 
(VLA) Vivi Lank, bioanalytiker, ansvarlig for maskinpark og analyser. 
 (ARK) Agnes Roslev Kjærgaard, sygeplejerske, telefon. 
(SDK) Susanne Djernes Kudsk, sygeplejerske diabetes ansvarlig  
(BMM) Bente Marie Møller, sygeplejerske, sårsygeplejerske 
(HRJ) Helene Romvig Jespersen, sygeplejerske 
(MKO) Mariann Kortbæk, sygeplejerske på efterløn, arbejder 2 dage pr 
måned med, speciale småkirurgi / skader. 
 
Vi tilstræber et godt arbejdsklima med mange kompetencer til alle 
personalegrupper, og at man hjælper hinanden, så dagen glider bedst muligt. 
 
Personalet arbejder selvstændigt, men skal altid konsultere lægerne ved tvivl 
eller usikkerhed. 
 

 



Arbejdsgang: 
 
Kl. 8 – 9: Planlagte konsultationer 
Kl. 9 -12: Akutte patienter og Tid samme Dag (TSD) med hjælp fra 
sygeplejersker 
Ca. 10.00-10.10: Kaffepause (der serveres brød, te, kaffe, smør, ost og frugt) 
Kl. 12 -13: Opfølgning, telefon og ofte samtaler eller attester, som skal sættes 
ind. 
Kl. 13 -13.30: Frokost (der serveres brød, pålæg, frugt og drikkevarer) 
Kl. 13.30 -15.30: Faste patienter. 
Onsdag kl. 16-16.30, hver 2. mandag samt fredag kl. 7.30-8.00 mulighed for 
fast tid ved sygeplejerske. 
Hver 2. mandag kl. 7.30-8.00 klinikmøde, hver 2. mandag lægemøde. 
 
På Hvidbjerg Ældrecenter har vi et sygepleje lokale, hvor der udenfor ferier er 
mulighed for konsultationer onsdag formiddag. 
 
Sygebesøg køres efter behov af sygeplejersker og læger. 
Årligt tilbydes opsøgende lægebesøg til alle vores patienter på plejehjem. 
 
Akutte kontakter til lægepraksis efter kl. 12 varetages på skift af øens 
praktiserende læger. (Pt. 1 delepraksis og 2 solopraksis i Nykøbing). 
Vi har fast vagten om onsdagen, samt ofte tirsdag og fredag. 
Samme læger indgår i et fast ferierul i skolernes ferier. 
 
 

Arbejdsgang i øvrigt: 
 
Kontakt til os foregår via telefon, som tilstræbes passet af 4 personaler fra 8-
8.30 og 2 personaler fra 8.30 – 12.00.  
Så vidt muligt henvises patienter til også at kontakte os via nettet, som 
bruges til tidsbestilling, receptfornyelse, korte konsultationer og prøvesvar. 
Telefonen passes af sekretær, sygeplejerske og laborant. 
Ved behov for kontakt til læge, ringes der ofte tilbage til patienten. Ved akut 
behov stilles direkte igennem. 
 
2 sygeplejersker har åben lab uden forudgående tidsbestilling til planlagte 
blodprøver og b12 injektioner. 
Tidsplanen er i 10 minutters moduler, hvor den 6. tid i timen bruges til 
oprydning. 
 



Klinikken deltager som regel i formaliseret efteruddannelse 2 - 4 dage pr år, 
enten lokalt eller Århus, Aalborg eller København. 

 
 
Arbejdsgang for uddannelseslæge - kort: 
 
37 timer i praksis fordelt efter aftale.  
Deltagelse i Regionens kurser.  
I mindre grad dage hos samarbejdspartnere eller vagt.  
Dagsarbejde i praksis vægtes højt.  
1. uge introduktion efter skema og introduktionssamtale. 
Efterfølgende tid oplæring og efterhånden varetage egne patienter, mellem 
og slutsamtaler. 
Daglig supervision sammen med læge 13.30-14.00. Mona Hansen og Anne 
Jacobsen deles om udd.ansvar.  
Løbende supervision efter behov.  
Tilstræber at være let tilgængelige. 
 
 

Indretning: 
 

· Kontor / reception. 
· Frokostrum 
· Lille laboratorium (INR + akutte, receptfornyelse og apparatur). 
· Stort laboratorium – Vivi´s rum + EKG + lungefunktion. 
· Laboratoriet – L+D apparat opbev. (Sysmex) 
· Konsultationsrum 1 - 6, stort set ens. 
· Gang – opbevaring. 
· Venteværelse. 
· Personaleindgang, toilet + garderobe. 
· Hovedindgang med forhal - EDB rum og patienttoilet. 

 

 

Udstyr – maskinpark: 
 
CRP x 2. 
Sysmex x 1. 
Blodprøve L+D til børn 
Digital blodtryksmåler 



EKG 
Lungefunktion 
Hjertestop / akut taske (i store lab./Vivi´s rum) 
Akut pakker i køleskab på gang. Hypoglycæmi, anafylaktisk chock.kramper 
og meningitis 

 
 
 


