
Kære kommende uddannelseslæge. Velkommen til Lægehuset 

Syrenvej!  
 
 

 
 
 
 

Vi ser frem til at have dig ansat i de kommende 6 – 12 måneder. At være tutorpraksis 

giver vores lægehus dynamik og et friskt pust. Når, vi har uddannelseslæger, betyder 

det meget for os at give og at modtage viden, at skabe relationer og at vise, at 

praksislivet er skønt.  

I god tid inden du starter, inviteres du ud til os, så vi kan få hilst på hinanden. Du får her 

set lægehuset og vi kan få aftalt arbejdsplan og fravær i forbindelse med ferier og 

kursus.  

 

Historie: Vores praksis har en lang historie, idet den har eksisteret siden 1871 (med 

enkelte huller). Praksis har været drevet fra forskellige adresser i Børkop, men i 1967 

byggede Frederiksen og Stjernholm lægehuset på Syrenvej. Huset har siden 

gennemgået flere renoveringer og udbygninger.  

Siden 1984 har der været uddannelseslæger i vores praksis.   

 

Vi prioriterer værdier som: 

-Høj faglighed 

-Omsorg og service 

-Respekt og trivsel 

-Godt samarbejde såvel med kollegaer som med patienter 

 

Vores lægehus er en såkaldt kompagniskabspraksis. Det betyder, at vi er 3 

kompagnoner, der alle er speciallæger i almen medicin. 

 

 

  



Lars Burchardt f 1960, har været i praksis siden 2015  

 

 
 

 

Astrid van der Meijden f 1971, har været i praksis siden 2013. Astrid fungerer som tutor 

for vores uddannelseslæger. 

 

 
 

 

Birthe Daugaard, f 1966, har været i praksis siden 2006.  Birthe fungerer som tutor for 

vores uddannelseslæger.  

 

 
 

 

Alle læger kører vagter, og alt afhængig af dit uddannelsesniveau kommer du med 

på følgevagter eller kører selvstændige vagter med os som bagvagt.  

 

Personale: Vi har 3 sygeplejersker og 3 sekretærer, alle ansat på deltid. Desuden har vi 

en fast lægevikar, Helle Andersen og 1-2 uddannelseslæger. 

Det er meningen, at vi vil prøve også at have medicinstuderende. Det glæder vi os til. 

 



Lægehuset er en blandet by- og landpraksis med ca. 5000 patienter, heriblandt 100 

udviklingshæmmede.  Vi er også plejehjemslæger på to lokale plejehjem. 

I lægehusets laboratorium findes der, udover EKG og spirometer, gængs 

laboratorieudstyr, således at vi umiddelbart kan få svar på hæmoglobin, blodsukker, 

urinstix, CRP, leuc.diff, øvrige hæmatologiske kvantiteter og INR. Endvidere forefindes 

pulsoxymeter, fasekontrast mikroskop,  

tympanometer, UL‐doppler samt udstyr til døgn‐blodtryksmåling  

 

Børkop er en by i udvikling med mange nye tilflyttere. Den er smukt beliggende med 

fjord og skov midt mellem Vejle og Fredericia Der er i alt 3 lægehuse i Børkop. Vi er 

gode til at hjælpe hinanden i lægehusene, når der er behov herfor. Desuden er der et 

godt samarbejde med det lokale apotek samt fysio- og fodterapeuter.  

 

Arbejdet i praksis:  

Når du starter, introduceres du de første 3 dage, hvor du følges med de faste læger. 

Herefter får du dine egne patienter. I starten får du lidt længere tid per patient, så du 

kommer godt i gang. Der er hver dag afsat tid i skemaet til supervision, og ud over det 

superviserer vi løbende gennem arbejdsdagen.  

 

Arbejdstilrettelæggelse:  

Vi arbejder hver dag fra 8-16, dog onsdag til kl 18, da der er aftenkonsultation. Vi 

arbejder efter princippet Tid samme dag. Det betyder, at vi ikke ved, hvilke patienter 

vi kommer til at se dagen efter. Nogle dage kan være meget travle, andre dage kan 

være mindre travle, med flere ledige tider. Vi kan godt lide det flow og den variation, 

som Tid samme dag princippet giver. Og så er vi glade for, at ventetiden er afskaffet. 

 

Din arbejdstid bliver gennemsnitlig 37 timer, med mindre andet aftales. Det taler vi om, 

når du besøger os, inden du starter. Den 1. onsdag i måneden har vi personalemøde, 

og den 3. onsdag holder vi lægemøde. Desuden holder vi læger konference hver 

tirsdag og torsdag kl 7.30-8.00.  

 

Uddannelse: Som led i din uddannelse afholdes skemalagt introduktionssamtale samt 

midtvejs- og slutevaluering med din tutorlæge. Ved disse samtaler, men også ved den 

daglige supervision, har vi fokus på, at du opnår de påkrævede kompetencer for dit 

uddannelsestrin  

Din tutor er ansvarlig for gennemførelse af de obligatoriske evalueringssamtaler under 

uddannelsesforløbet.  

Din tutor vil evaluere kompetencerne løbende vha. anerkendte 

kompetencevurderingsværktøjer. 

 

Vores motto er, at vi går glade på arbejde og går glade hjem. I lægehuset arbejder vi 

som et team og hjælper hinanden. Vi håber, at du har lyst til at være en del af vores 

dejlige praksis. Og at dit ophold hos os, vil være med til at give dig et indblik i livet som 

praktiserende læge, når det er bedst. 

Med venlig hilsen Lægerne Syrenvej, Lars Burchardt, Birthe Daugaard og Astrid van 

der Meijden 

 

Børkop december 2019 


