Præsentation af Ry lægehus
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Vi er 5 læger i kompagniskab og har 5 ydernumre:
Lene Agersnap, praktiserende læge siden 1996
Flemming Sørensen, praktiserende læge siden 1999
Anne Marie Rønberg, praktiserende læge siden 2001
Torben Faber, praktiserende læge siden 2002
Janne Ørskou, praktiserende læge siden 2012
Vi har ca 7400 patienter. Vi har åben for tilgang.

Vi har 6 ansatte
Sygeplejersker:
Jane Vestergård, 30 timer
Gertrud Østergård, 30 timer
Laborant:
Bodil Byskov, 30 timer
Sekretærer:
Anna Kristensen, 32 timer
Marie Simon, 37 timer
Servicemedarbejder:
Dorte Severinsen, 24 timer
Herudover har 1-2 uddannelseslæger som er her 6-12 måneder af gangen.

Lokaler
Vi har selv bygget vores praksis i 1997, og bygget til i 2007. Vi er beliggende midt i Ry by, få
hundrede meter fra togstationen. Vi har 9 konsultationsrum. Vi bruger XMO som journalsystem.
Al vores kommunikation med samarbejdspartnere i både primær og sekundær sektor foregår
elektronisk.
I vores laboratorium kan vi lave hæmoglobin måling, INR, blodsukker, sænkning og crp. Øvrige
blodprøver indsendes til centrallaboratorium. Endvidere har vi mikroskopifasciliteter til urin, hud
/negle og vaginalsekret. Vi udfører Strep A test, urin stix og dyrkning. Endelig laver vi EKG,
lungefunktionsundersøgelse, tympanometri samt audiometri.
Vores nabo til lægehuset,huser byens fysioterapeuter . Der er flere psykologer i Ry, samt en
afdeling af socialpsykiatrien. I Skanderborg ca. 10 km fra Ry findes øre-næse-halslæge, øjenlæge,
reumatolog, neurolog samt røntgenafdeling.

Arbejdstid
Uddannelseslægens mødetid er i princippet som de faste lægers, nemlig fra kl.8.00 ”til vi er
færdige”, hvilket er omkring kl.16. Uddannelseslægen kan dog typisk gå før kl.16, dog ikke når
han/hun har akutlægefunktionen.
Overtid i forhold til overenskomsten afspadseres.
Vi er en del af lægevagten i Region Midt og du har mulighed for at deltage i vagtarbejdet, alt
afhængigt af dit uddannelsesniveau..
Præsentationssamtale
Inden ophold i vores praksis inviterer vi til ”kemi-samtale”. Her vil du blive vist rundt i praksis, og
møde personale og kolleger. Du tildeles en fast tutorlæge.
Til denne samtale vurderes om et samarbejde umiddelbart er muligt. Vi taler om mere præcise
arbejdstider, og eventuelle ønsker for ferie/ barsel / kursus eller andre forhold der kan påvirke
arbejdsevne eller tid.
Vi taler om gensidige forventninger til uddannelsesopholdet.

Introduktionstiden
Når du starter i praksis vil du typisk følge med en af de fem læger på skift i konsultationen. Her
gennemgåes de mest almindelige kliniske procedurer. Du introduceres til vores EDB og telefon
system. Der sættes tillige tid af til at du følger vores sygeplejerske og laborant samt sekretariat ½
dag. Indenfor de første 14 dage afholdes introduktionssamtalen og dit kompetenceniveau
fastlægges.
Udfra dette planlægges dit uddannelsesforløb, og du vil starte på et dagsprogram der svarer til dine
kompetencer.

Supervision
Skemalagt supervision – hver dag efter frokost er der afsat ½ time til gennemgang af dagens
patienter.
Ad hoc supervision – ved problemstillinger som skal afklares inden patienten forlader praksis,
kontaktes dagens tutor.
Undervisning- der er afsat 45 minutter typisk 1 gang om måneden , hvor emner som i særlig grad
er relevant for dit uddannelsesniveau berøres.
Lægemøde- en gang om måneden er der afsat ½ time til fælles lægemøde omkring faglige
problemstillinger.
Kronikermøde – en gang om måneden er der afsat ½ time til fællesmøde med sygeplejersker
omkring kronikerkontrol.
Dagens forløb
En almindelig konsultationstid er på 15 minutter. Akutte tider ca.5-10 minutter.
Til 1.graviditetsundersøgelse , til forsikringsattester og samtaleterapi dobbelttid på 30 minutter.
Til generelle helbredsattester og adoptionsattester 45 minutter.
Uddannelseslæger vil i starten få tildelt den nødvendige tid til de enkelte konsulationer. Men vi
sigter mod, at der til slut i forløbet kan arbejdes efter realistiske vilkår for almen praksis.
8.00-8.45 konsultationer
9.00 til 9.15 pause/ opsamling.
9.15-10.30 konsultationer
10.30-11.00 ringe til patienter. Vi har ikke åben telefonkonsultation. Men vi ringer tilbage efter
patientens aftale med sekretær.
11.00-12.00 akutte patienter. Der er uvisiteret akut konsultation.
12.00-12.45 frokost, onsdag til 13.00
12.45-13.15 tutortid
13.15-15.15 konsultationer, fredag dog kun til 14.45, onsdage til 16.30
Akutlægen: Hver dag har een af lægerne den akutte vagt. Vedkommende har flere frie tider at råde
over både formiddag og eftermiddag.
Akutlægen kører akutte sygebesøg.
Akutlægen står for at ”lukke butikken”, og kan derfor ikke regne med at forlade klinikken før
tidligst kl.16.
Socialt
To årlige begivenheder, hvor uddannelseslægen selvfølgelig er inviteret med.
Vi har sommerudflugt grundlovsdag (som bekendt 5.juni) hvert år for personale og familie
(kærester, koner, mænd og børn). Det indebærer ofte fysisk anstrengelse (kanotur, cykling, dans).
Julefrokosten er uden ledsager og typisk mindre anstrengende (!)

