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Historie
Klinikken har siden september 2020 været ejet af Christina Lund Kjersgaard
Johansen. Christina Lund Kjersgaard Johansen overtog klinikken fra Læge Hanne
Vorm. Ved klinik overdragelsen lå klinikken i ældre lokaler på Vestergade nær
rådhuset. I 2021 flyttede klinikken til helt nyrenoverede lokaler på den nuværende
adresse.

1.marts 2022 gik klinikken sammen med Søren Simonsen som var sololæge på skt.
Anna plads Odense i 10 år og der blev oprettet en kompagniskabspraksis.

Lægehuset Gråbrødrepassagen
Klinikken har egne lokaler i Gråbrødrepassagen 9 2tv.

Lægehuset har i dag tilknyttet ca. 3400 patienter, og har aktuelt lukket for tilgang.
Patient sammensætningen er en typisk by praksis med mange studerende.

Derudover har vi en god blanding af både børnefamilier, midaldrende og ældre.



Værdigrundlag
Vi tilstræber, at patienterne undersøges og behandles efter de til enhver tid
gældende kliniske retningslinjer. For at opnå dette søger vi at opnå konsensus om
vores arbejde i praksis både på det faglige og personalemæssige plan.

Vi lægger vægt på at håndtere faglige problemstillinger ens.

Vi ønsker en personalegruppe, der har det rart indbyrdes og med os. Vi respekterer
hinandens faglige kompetencer og grænser, og vi giver og modtager gerne
råd/hjælp.

Personale
Rikke Nissen er sygeplejerske og ansat 25 timer pr. uge.

Jannie Strauss er sygeplejerske og ansat 29 timer pr. uge.

De varetager selvstændige konsultationer, rejsevaccination, børneundersøgelser,
svangreomsorg

Rikke Skov er jordemoder og ansat 20 timer pr. uge.

Hun varetager selvstændige konsultationer, smear, børneundersøgelse,
præventionssamtaler, svangreomsorg.

Desuden er der ansat 6 medicinstuderende som kommer hver dag og hjælper med
til blodprøver, ekg, lab.undersøgelse(crp, urin, mikroskopi, strep-a mm) og
sekretærfuntioner

Daglig arbejdsgang:

Tid Aktivitet Bemærkning

08.00-08.45 Telefonkonsultation /
Konsultationer

09.00-12.00 Konsultationer Konsultationerne er 15
min. moduler.



12.00-12.30 Fælles frokostpause Vi har madordning, hvortil
alle betaler ca. 200 kr. pr
måned.

12.30-13.00 Supervision Indholdet er afhængig af,
hvor langt du er

13.00 Telefonen lukkes og
”vagten” passes på skift
af vagtringen.

Vores praksis passer
telefonen 1 gang om ugen
fra kl. 13 – 16.
Uddannelseslægen
deltager også i dette
vagtarbejde. For KBU
lægers vedkommende
dog aldrig uden der er en
superviserende
seniorlæge tilstede.

13.00-14.30 Konsultationer Konsultationerne er 15
min. moduler.

- Eventuelle sygebesøg aflægges efter eftermiddagskonsultationerne.
- Onsdage kl. 12.30 – 14.00 sættes der ikke aftalte konsultationer til. I dette

tidsrum prioriterer vi indbyrdes ”lægeundervisning”, attestarbejde og andet
- 1 gang om måneden, torsdag kl. 11-13, har vi personalemøde, hvor alle

deltager

14 – 16.30 Aftenkonsultation Konsultationerne er 15
min. moduler.

Typisk Ugeplan:

Ugedag Komme/gå tid Time antal

Mandag 08:00 - 16:00 8

Tirsdag 08:00 - 16:00 8

Onsdag 08:00 - 16:00 8

Torsdag 08:00 - 16:00 8

Fredag 08:00 - 13:00 5

Der er mulighed for at fordelingen af timerne kan justeres inden for klinikkens
åbningstid og afhængigt af øvrige personales tilstedeværelse .

Vi arbejder normalt med 15 minutter pr. patient.



Det forventes at du i KBU kan tage 2-3 patienter i timen afhængigt af sværhedsgrad.
I løbet af fase 1 forventes du at kunne tage 3-4 patienter i timen ligeledes afhængig
af sværhedsgrad. Som fase 2 og 3 læge forventes det, at du i slutningen af dit
ophold kan opretholde nogenlunde det patientflow, som en speciallæge i almen
medicin gør.

Som udgangspunkt forventes det ikke at KBU læger har telefontid, med mindre dette
er et specifikt ønske fra KBU lægens side.
Fase 1, 2 og 3 læger deltager i telefontiden på lige fod med de øvrige læger.

Vi diagnosekoder alle vores konsultationer.
Ved medicinering tager vi udgangspunkt i den aktuelle Basisliste der udgives af
Region Syddanmark.

FERIE OG FRAVÆR
Ønske om ferie skal gives hurtigst muligt, så vi har størst mulighed for at
imødekomme dine ønsker.

Kurser skal vi også orienteres om af hensyn til tidsbestillingen. Vi tilstræber ikke at
lukke praksis.

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelig arbejdsdag for yngre
læger, men lukkedag for praksis. Du skal bruge ferie på disse dage. Andet kan evt.
aftales.

Evt. sygdom meldes pr. telefon (ikke sms!) hurtigst muligt. Nummer udleveres ved
start.

Samtaler
1)  Før uddannelseslægen begynder i praksis, inviteres du til en gensidig
præsentationssamtale. Her finder vi ud af, hvilke forudsætninger, du møder op med,
og hvad denne praksis kan tilbyde dig. Vi vil diskutere indbyrdes forventninger til den
kommende uddannelsesperiode.

Du vil få forevist dit konsultationslokale og den praktiske arbejdstilrettelæggelse
gennemgås. Principperne for supervision og vejledning gennemgås.

2)  Introduktionsperioden afhænger af, hvor langt i forløbet du er. Vi sikrer, at du
følger os tutorlæger og lærer dermed os og vores personale at kende, samt at du
bliver præsenteret for de forskellige konsultationstyper.



Du skal være fortrolig med diagnosekodning og vores journalprogram XMO.

Vi forventer, at alle deltager aktivt i det, der foregår i praksis (frokost, sociale
arrangementer, fællesmøde i kælderen).

I løbet af de første 2 uger har vi en introduktionssamtale, hvor vi dels vurderer dit
faglige kompetenceniveau, men i høj grad også, om du føler dig godt tilpas. Alle
arbejder bedst, hvis vi er trygge ved hinanden. Din evaluering af os og vores af dig
er begyndt. Du og vi skal give og modtage konstruktiv kritik og forhåbentlig også en
masse ros.

Du får hver dag selvstændige patientkonsultationer - i det tempo, der passer til dit
niveau. Med tiden kommer du til at optræde mere og mere selvstændigt.

Vi vil gerne forstyrres, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du vil spørge til
vores behandlingsprincipper. Det er en måde at lære hinanden at kende på. Det
øger vores viden om, hvad du kan, og det skal gerne give alle parter øget tryghed.

3)  Efter en måned er der skemalagt en justeringssamtale, hvor vi kan få rettet
eventuelle skævheder og få lagt en god plan for dine kommende fem måneder hos
os.

Vi aftaler hvornår og hvordan de enkelte kompetencer skal opnås og evalueres.

4)  Efter tre måneder er der afsat tid til midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt
du er nået på checklisterne og med det, der i øvrigt blev aftalt i
introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme
gennem de ting, du mangler.

I den sidste periode skal alle gerne mærke den udvikling, der er sket med dig. Der vil
uændret være skemalagt supervision.

5)  Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede
forløb, De opstillede mål i uddannelsesprogrammet er løbende blevet godkendt.

Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via logbog.net.

Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og medtager den til vores
slutsamtale. Vi skal bruge den til stadigt at forbedre os.



Lægerne i praksis vil dele vejlederfunktionen med uddannelseslægen. Vi føler os alle
ansvarlige for dit ophold.

Men det er ikke kun dig, der skal lære af os. Vi forventer også at få gavn af den nye
viden, du kan bidrage med.

Returdage
Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en
gang om måneden, om muligt 2. onsdag i måneden. På returdagene skal
kompetencer opnået på sygehuset godkendes. J.fr. kvalifikationskort: DSAM
kvalifikationskort

Supervision/video
Den daglige supervision er skemalagt umiddelbart efter frokost fra kl. 12.30 til 13.00.
Om torsdagen dog mellem kl. 12.30 og 13.30, hvor vi ønsker at gennemgå
forskellige emner f.eks. forebyggende konsultationer, attester, regninger, konkrete
kliniske emner, kompetencegodkendelse med mere. Alle tutorlæger vil deltage.

Vi vil lave direkte supervision evt. ved hjælp af video nogle gange under dit ophold
hos os. Vi forventer, at du også er ansvarlig for dette sammen med os. Er du fase 2
eller 3 læge aftales supervision individuelt.

Vagtlægekørsel
KBU: Tilbydes at deltage i besøg/kørevagt.

Vi kører ikke besøgsvagter, men hjælper dig med at arrangere de vagter, du skal
med på. Vagttiden afspadseres.

Introlæge: 3 følgevagter, der afspadseres.

Fase 1: 3 køre- og konsultationsvagter (afspadseres/udbetales efter aftale) Fase 2: 4
køre- og konsultationsvagter (afspadseres/udbetales efter aftale)

Fase 3: 2 visitations-følgevagter á 2-4 timer. køre selvstændige vagter, som kan
udbetales eller afspadseres efter aftale.

Se i øvrigt Videreuddannelsens hjemmeside.

EPJ:
Vi har XMO

https://www.dsam.dk/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort/?Highlight=kvalifikationskort
https://www.dsam.dk/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort/?Highlight=kvalifikationskort
https://videreuddannelsen-syd.dk/specialeoversigt/almen-medicin/hoveduddannelse/vagtuddannelse-i-almen-medicin


Samarbejdspartnere

Vagtring
Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M,tlf. 66131710
Lægerne Kongensgade, Kongensgade 27,4, 5000 Odense C, tlf.66116466
Lægerne Ventzel og Poulsen, Torvegade 1, 5000 Odense C, tlf. 66122285

Apoteker
Der forefindes opdateret liste over de apoteker og håndkøbsudsalg vi hyppigst
anvender.

Sygehuse
Vi bruger alle sygehuse på Fyn og også andre i Region Syd (vejledning på
Sundhed.dk).

Speciallæger
Der forefindes opdateret liste over de speciallæger, vi henviser til, med oplysning
om, hvordan henvisning skal sendes, og hvordan patienten får en tid.

Mulighed for besøg hos speciallæge, fysioterapeut og lign.
Under opholdet vil det evt. kunne lade sig gøre at arrangere besøg hos speciallæger,
fysioterapeuter, sundhedsplejersker, apoteker med mere afhængigt af forløb, kurser
og andet.

Etik, patient, samfund:
Almen praksis er den visiterede og ofte første adgang til sundhedsvæsenet for vores
patienter. Vi tager os af alle helbredsproblemer – akutte såvel som kroniske – hos
vores patienter, også selvom henvendelsesårsagen i den primære fase kan være
ukarakteristisk. Vores tilgang er personcentreret, men vi har også ansvar for
sundheden i lokalsamfundet og effektive udnyttelse af sundhedsvæsenets
ressourcer ved koordineret behandling, samarbejde med andre
sundhedsprofessioner i den primære sundhedstjeneste og ved at sikre
hensigtsmæssig kontakt og samarbejde med specialister i det sekundære
sundhedsvæsen. Vi arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse af sygdom,
udredning, behandling, omsorg og palliation. Dette sker enten direkte eller ved at
hjælpe patienterne med adgang til de ydelser, der er relevante ud fra de
sundhedsbehov og ressourcer, der er tilgængelige. Vi integrerer fysiske,
psykologiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer i den udrednings- og
behandlingsplan, der udarbejdes sammen med patienten, hvor vi bruger vores
faglighed sammen med den viden og tillid, der opstår gennem gentagne kontakter og
personligt forhold over tid med effektiv kommunikation mellem læge og patient.

Vi søger at bevæge os på et højt fagligt niveau. Vi følger med i nyheder og
vejledninger. Praksis er jævnligt tilmeldt projekter og audit. Du vil blive tilbudt
deltagelse heri efter ønske.



Forventninger:
Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger
relevant viden ved selvstudie både løbende i løbet af dagen og udenfor arbejdstiden.

Vi forventer at uddannelseslægen tilstræber en fremtoning og udseende som virker
neutral og ikke anstødelig på de forskellige typer patienter som kommer i praksis.
Der forventes god hygiejne og en rimelig ordenssans. Du bør nøje observere
hvordan du selv påvirker patienterne. Vi respekterer alle vores patienter og optræder
ikke fordømmende. Ærlighed sætter vi meget højt, og vi ønsker at honorere
patienterne tillid så meget vi kan.

Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi
arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patenterne.

Arbejdet er sjovt og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så
du som uddannelseslæge får så optimale forhold som muligt for netop din videre
læring.

September 2022


