
Læge William Baird 
Behandlerhuset Dokken, Sydhavnsvej 15, 7700 Thisted Kontaktoplysninger: tlf .96199909  
Beliggenhed: Klinikken ligger ved havnen i Thisted. 
Personale: Klinikken er en sololægepraksis, men beliggende i et Behandlerhus. 
 
Behandlerhuset Dokken består af 6 enkeltmandspraksis og en kompagniskabspraksis, i alt 10 
almen medicinske læger. Desuden er der en ØNH speciallægepraksis, fysioterapeuter og 2 
kiropraktorer, samt 2 psykologer. 
 
I vores praksis møder du, Lotte og Majbritt, som er sygeplejersker.  De hjælper mig og dig 
med at drive klinikken for vores 1800 patienter.  
  

Lotte, Majbritt og jeg prioriterer din uddannelse og muligheden for at give et godt og 
udbytterigt ophold. Vi sætter pris på uddannelseslæger og oplever det inspirerende og 
udviklende for vores praksis.  
Vi løser opgaver til højest mulige faglige niveau, med fælles hjælp og det vil også kendetegne 
arbejdet som uddannelseslæge i klinikken. Her vil du have mulighed for udover simple 
konsultationer at stifte bekendtskab med, og følge kroniske patienter med mere eller mindre 
komplekse sygdomsbyrder. 
Arbejdstilrettelæggelsen indebærer at uddannelseslægerne ser både akutte problemstillinger og deltage 
i længerevarende forløb hos patienter med kroniske sygdomme. Herved er der stor mulighed for at 
opnå den brede faglige kompetence, som er nødvendig i almen praksis. 
Du kommer således i en mesterlære hos mig/os. Det giver mulighed for gradvist at lære at 
håndtere de mange faglige overvejelser og opgaver, der kan knytte sig til en enkelt 
konsultation uden det bliver for overvældende. 
 
  

Arbejdsdagen: 
Vores dag starter kl 8. Her er der forberedelsestid for uddannelseslægen for at gennemgå 
dagens program. , Vi mødes kl 9 og gennemgår dagens program. Herefter er der 
konsultationer indtil kl 12. Herefter er der frokost og efterfølgende mulighed for at drøfte 
formiddagens hændelser samt eftermiddagens program. 
Vi starter igen kl 13.15 og har vanlig vis konsultationer til kl 15, hvor vi slutter med 
supervision efter behov. Udover den daglige formaliseret supervision er jeg tilhænger af 
fortløbende supervision. 
Tilpasning af mødetider er selvfølgelig en mulighed. 
  

Der vil selvfølgelig blive afholdt de formaliserede uddannelsessamtaler. 
Der vil i uddannelsesforløbet være mulighed for at lave et kvalitetsprojekt. 
Der er en gang om måneden en uddannelsesaften for de praktiserende læger i området. Her er 
det også muligt for uddannelseslægen at deltage. Du kommer til at deltage i Lægevagten 
sammen med mig.  



  

Ferie og kurser som uddannelseslæge: 
Vi bestræber os på at imødekomme den enkeltes ferieønsker i størst mulig udstrækning. 
Ferier, obligatoriske kurser mm. aftales/meddeles tidligst muligt af hensyn til dagsplanen. 
 


