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Beskrivelse af Lægerne Muusgården I/S 

 

Kære  

Med denne korte beskrivelse vil vi gerne byde dig velkommen som uddannelseslæge i 

vores praksis.  

Vi starter med denne beskrivelse med at vise lidt om os, men glæder os naturligvis, til at 

høre mere om hvem du er og med at hjælpe dig på vej i din videreuddannelse. 

For at forberede dit forløb bedst muligt, vil vi bede dig, kontakte os for at aftale en tid til et 

besøg i klinikken inden din ansættelse starter. Vi vil gerne hilse på dig og vise dig rundt i 

klinikken, du kan få hilst på personalet, og vi kan lave nogle aftaler, om din første tid i 

vores praksis. Vi vil også bede dig, give os dit autorisationsnummer, CPR nr. og 

kontaktoplysninger.  

Vi er glade og stolte af, at kunne vise dig vores praksis med alle vores søde patienter. 

 

 

Historie 

Lægerne Muusgården I/S blev oprettet i 2014, hvor de to nuværende faste læger i praksis, 

oprettede et kompagniskab. Der havde inden da været en solopraksis i lokalerne i 

Muusgården, der ophørte pga. dødsfald. 1. januar 2013 overtog Jon Eik Zwisler praksis, 

hvorefter Dorte Ejg Jarbøl hurtigt startede, først som vikar og senere som medejer.  

Muusgården er en gammel bindingsværksgård, der ligger i midten af det gamle 

Kerteminde. Det var den gamle hestestald, der i slutningen af firserne blev til lægeklinik. 
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Fakta om lægehuset og om os 

Praksis har udviklet sig meget over de seneste par år. Der er tilkommet mange nye 

patienter til, og der er samtidig kommet nyt personale. I øjeblikket er der knap 2500 

patienter tilknyttet praksis, der har 2 lægekapaciteter.    

Vi er i dag ud over de to faste læger, en vikarlæge, Niels Damsbo, der i mange år har 

været praktiserende læge samtidig med, at han har været uddannelsesansvarlig lektor for 

almen medicin på medicinstudiet. Niels har gennem de seneste år været i praksis ca. 1 

dag om ugen. 

Vi har to faste personaler, Cathrine Rasmussen, der er sekretæruddannet og Tina 

Givskov, der både har en sekretæruddannelse og en social- og sundheds-

assistentuddannelse. Derudover har vi tilknyttet flere medicinstuderende, der hjælper med 

sekretariats- og laboratoriefunktioner. 

Cathrine og Tina deler de faste sekretariatsfunktioner imellem sig, og Tina er ansvarlig for 

laboratoriefunktionen. 

 

Dorte Ejg Jarbøl er speciallæge i almen medicin og har udover hvervet som praktiserende 

læge, også ansættelse som lektor og seniorforsker ved Forskningsenhed for Almen 

Praksis ved SDU. Dorte har en ph.d.-grad og har gennem årene haft mange poster og 

aktiviteter, alle med fokus på almen medicin. 

Dorte er fast 2 dage om ugen i praksis, de øvrige tre dage er Dorte ved Universitetet. 

Jon Eik Zwisler er speciallæge i almen medicin, udover praktiserende læge fungerer han 

også som søfartslæge. Jon har en ph.d.-grad og har også haft forskellige poster og hverv 

indenfor almen medicin, både præ- og postgraduat. 

Jon er fast 4 dage om ugen i praksis, derudover er han tilknyttet lægevagten. 

 

Uddannelsesforløbet 

Den første uge 

Den første dag skal du møde kl. 8. Vi starter med en orientering om hverdagen i klinikken. 

Vi introducerer dig til de forskellige arbejdsgange og - helt centralt -  til vores lægesystem. 

I løbet af de næste dage, vil du langsomt begynde at se egne patienter. Det afhænger 

selvfølgelig af, hvilken erfaring du har fra tidligere, hvor hurtigt du kommer i gang. I løbet af 

introduktionsugen, skal du også følge tutorlægerne ved deres konsultationer, se og prøve 

de forskellige laboratoriefunktioner. Vi vil også introducere dig til vores instrukser og 

vejledninger. I slutningen af den første uge vil vi afholde en introduktionssamtale. 

 

Supervision 

Det afgørende for at udvikle sig som klinisk læge er, at se og undersøge mange patienter. 

Det er dog lige så vigtigt at reflektere over og have mulighed for at konferere patienterne. 

Vi vil altid være til rådighed for afklaring af problemstillinger gennem direkte supervision. Vi 

har planlagt en halv times daglig supervision, hvor vi vil gennemgå patienter efter behov, 
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tale om kliniske problemstillinger, men også andet, fagligt relevant. Derudover afsættes en 

time en gang ugentligt, hvor vi vil tage større emner op samt gennemgå de relevante 

kompetencer, du skal opnå i praksis opholdet.  

 

Evaluering 

Vi vil som led i evaluering af de enkelte uddannelsesmål, være observatører ved dine 

konsultationer, men har også brug for dine tilbagemeldinger for at kunne justere på dit 

forløb. 

For at hjælpe denne proces afholdes justeringssamtale efter en måned, 

midtvejsevaluering efter 3 måneder og slutevaluering til sidst i opholdet. Det er en fælles 

forpligtigelse. 

 

Arbejdsplan og konsultationer 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.00-9.00 Konsultation Konsultation Konsultation Konsultation Konsultation 

9.00-9.15 Pause Pause Pause Pause Pause 

9.15-9.45 Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon 

9.45-11.00 Konsultation Konsultation Konsultation Konsultation Konsultation 

11.00-12.00 Akutte Akutte Akutte Akutte Akutte 

12.00-12.30 Besøg/andet Besøg/andet Besøg/andet Supervision Besøg/andet 

12.30-13.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

13.00-13.30 Konsultation Konsultation Konsultation Fri/møde Konsultation 

13.30-14.30 Akutte Akutte Akutte Fri/møde Akutte 

14.30-15.00 Supervision Supervision Supervision Fri/møde Supervision 

 

Vi har to slags konsultationer, almindelige konsultationer, hvor der afsættes 15 min. og 

akutte konsultationer, hvor der afsættes 10 min. Vi har en række andre typer af 

konsultationer, hvor den afsatte tid afspejler det faktiske tidsforbrug, fx 

børneundersøgelser 30 min., samtaler 30 min. etc. Vi forventer ikke, du kan gennemføre 

konsultationer på 10-15 minutter i starten af dit forløb, hvor vi som udgangspunkt sætter 

30 min. af til dine konsultationer. Det vil løbende justeres, så det afspejler din udvikling 

som uddannelseslæge. 

Besøg aftales individuelt afhængig af afstand og problemstilling. 

 

Torsdag 

Om torsdagen har vi mødedag. Som udgangspunkt er det din korte dag i praksis, men 

afhængig af emner og interesser, skal du deltage i en del af møderne. 

Der er på en almindelig uge 33 timer, det giver plads til deltagelse i 3 obligatoriske 

følgevagter i lægevagten, deltagelse i torsdagsmøder, samt anden faglig, relevant aktivitet. 
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Vagttid 

Almen praksis dækker i tidsrummet 8-16, herefter overtager lægevagten. I tidsrummet 15-

16 mandag-onsdag, 13-16 torsdag og 14-16 fredag, varetager vi på skift med de øvrige 

læger i byen, samt Morten Steen Jensen, Mesinge, dækning af akut opstået sygdom eller 

skade. Vi har vagten hver 4. uge i gennemsnit. Du vil i løbet af dit uddannelsesophold her 

prøve at passe vagten med supervision. 

 

Lægevagten 

Afhængig af, hvor langt du er i din videreuddannelse, har du mulighed for at deltage i 
lægevagt-arbejdet.  Se i øvrigt: Se  http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm418142. Vi 
vil afsættes tid efterfølgende arbejdsdag  til  gennemgang af vagt patienterne. 
 
 

Returdage 

Når du er i din hospitalsdel i under hoveduddannelsen mellem fase 1 og fase 2 har du en 

månedlig returdag i praksis.  

Der vil være mulighed for at sætte patienter på eget program fra gang til gang, ligesom vi 

vil være opmærksomme på, at du får set nogle af de patienter, du kender fra tidligere. Du 

vil også få supervision på dine returdage. Her vil vi også følge op på tidligere patienters 

problemstillinger, og vi vil være nysgerrige på at høre nyt fra hospitalssektoren. Der er 

afsat  tid til gennemgang  af  kompetencer tilknyttet  kvalifikationskortene fra 

sygehusafdelingerne. 

 

Ferie, fridage og sygdom 

Vi holder som udgangspunkt lukket i praksis i 2 uger af sommerferien og 1 uge svarende 

til vinterferien, disse uger veksler fra år til år. Vi holder også lukket juleaftensdag, 

nytårsaftensdag, samt Grundlovsdag og disse uger/dage holder alle obligatorisk 

ferie/afspadsering. Øvrige ferieønsker vil vi, så vidt det er muligt, imødekomme. 

Det er vigtigt for os, at du hurtigst muligt melder ønsker om fridage og kurser mv. ud, så vi 

bedst muligt kan planlægge. Ved sygdom eller barns sygdom vil vi bede dig hurtigst muligt 

kontakte ansvarlig læge (Man-ons: Jon, to-fre: Dorte) på mobilnummeret nævnt under 

kontaktoplysninger. 

Al fravær (både kurser, ferie, sygdom, omsorgsdage mv) skal indberettes til lønkontoret på 

en særlig blanket. Se: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm259047 

 

Tilrettelæggelse af arbejdet 

Vi har valgt at lade vores sekretærer svare telefonen mellem kl. 8 og 9. I dette tidsrum skal 

alle patienter med akut behov for kontakt med læge samme dag kontakte klinikken. 

Sekretærerne aftaler med patienterne, om de skal møde frem til akut konsultation, eller  

http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm418142
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm259047
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modtage opringning fra lægen i ringetiden. Sekretærerne booker patienterne på de enkelte 

lægers plan. Vi har afsat fast tid til tilbageringning for de faste læger 2 x 30 min. om dagen. 

En telefontid er ikke en erstatning for en konsultation i klinikken, og den kan kun bruges til 

at afklare enkle problemstillinger. Øvrige problemstillinger skal sættes på til konsultationer i 

klinikken. 

Patienterne har også mulighed for at kontakte klinikken via mail, og evt. ved fremmøde. Vi 

har dog ikke fri konsultation på noget tidspunkt, så fremmøde er ikke en genvej til en hurtig 

konsultation, med mindre det drejer sig om livstruende tilstand. 

Nye patienter i klinikken skal ved første konsultation have tid hos en af de faste læger. 

Ligeledes skal patienter til udvidet motorattest have tid hos en fast læge. 

Vi ser gerne – og støtter uddannelseslægen i – at der følges op på ordineret behandling, 

for at have mulighed for at se effekt og evt. korrigere en givet behandling. 

Vi arbejder med standarder på en række områder jf. akkreditering af almen praksis. Disse 

vil vi selvfølge også undervise i, og vi forventer at uddannelseslægen lever op til dem. 

Vi har udarbejdet en række fraser til brug i den kliniske hverdag. Disse støtter en ensartet 

håndtering af vores patienter, på trods af skiftende læger og personale.  

Vi vil gerne arbejde så fornuftigt som muligt med vores planlægning. Det giver ikke mening 

at overbooke programmer eller forsøge at gennemføre lange attester på kort tid. Vi gør, 

hvad vi kan for at justere vores arbejdsplaner, så vi undgår fx at være langt bagud i det 

daglige program. Så hellere justere undervejs. Er man pga. akut arbejde (fx en kompliceret 

indlæggelse) kommet bagud, så er det vigtigt at give sekretær/patienter i venteværelset 

besked. Det er kun få, der ikke har forståelse for dette. 

 

Forløbet 

Vi glæder os til at byde en ny kollega velkommen i vores praksis. Vi arbejder alle forskelligt 

som læger, men vi har i vores praksis brug for, at vi følger nogle overordnede linjer. Alle 

der arbejder i praksis er del af vores team. Vi behandler alle hinanden med respekt og vi 

fører en ordentlig, åben men også professionel kommunikation. 

Når der opstår konflikter – for det gør der - vil vi gerne løse dem inden de udvikler sig – 

hvad enten det er mellem kolleger, personale eller patienter. Når konflikten kan løses med 

det samme, vælger vi denne løsning, men andre gange kræver det måske en snak i 

kaffestuen, ved den daglige supervision eller ved et ugentligt torsdagsmøde. Vi bruger 

denne proces til læring for os alle. 

Vi vil gerne have, at du udvikler dig bedst muligt i løbet af opholdet, men det er ofte en 

balancegang mellem for meget og for lidt. For mange eller for få konsultationer, for simple 

og for komplekse konsultationer. Ingen kan helt vide på forhånd, hvad en konsultation 

kommer til at indeholde, men vi tror, at du med det rette mængde støtte og supervision vil 

kunne klare langt de fleste udfordringer selv. 

 

  



Kerteminde, december 2016 

 

Praksis og økonomi 

Almen praksis adskiller sig fra det øvrige sundhedsvæsen ved at være private 

virksomheder, der arbejder indenfor en økonomiaftale med det offentlige. 

Vi kan derfor ikke være ligeglade med, hvad og hvordan vi arbejder som læger, men er 

nødt til at se på vores, men også samfundets økonomi, når vi tager beslutninger. 

Helt konkret er afregning efter hver eneste patientkontakt helt nødvendig og 

taksten/koderne der afregnes efter er en naturlig del af konsultationsprocessen. 

Hvordan vi ordinerer undersøgelser og medicin især, kan have store konsekvenser for 

patient og samfund, det er vigtigt at tænke ind i alle vurderinger. 

Du  skal  også  have kendskab  til økonomien i vores praksis  og  vi vil gennemgå vores 

årsregnskab med dig. 

 

Samarbejdspartenere 

I praksis har vi samarbejde med mange forskellige instanser. De af vores patienter, der 

indlægges akut fra praksis, indlægges pt. primært på  Svendborg Sygehus. For elektive 

kontakter/ ambulante forløb, vil det være forskelligt, om patienterne ses i Odense, Nyborg 

eller Svendborg.  Vi samarbejder med mange forskellige speciallæger, f.eks. ØNH-læger, 

øjenlæger, gynækologer og hudlæger.  

Vi har endvidere et godt samarbejde med fysioterapeuter og kiropraktorer i lokalområdet.  

Vi har halvårlige møder med vores kommunale samarbejdspartnere, hvor 

sygeplejen/hjemmeplejen er vores primære samarbejdspartner. Vi deltager gerne i 

rundbordssamtaler med kommunen om- og med vores patienter. 

 

Patientkontakt 

Vi arbejder løbende med at gøre vores kontakt med patienter og pårørende så god som 

mulig. Det er vigtigt for os, at alle henvendelser bliver mødt med en ensartet, professionel 

tilgang. Patienten skal opleve at der er en klar sammenhæng i det vi siger og det vi gør. 

Det er altid en udfordring, at være på ”gennemtræk” i en praksis eller på en 

sygehusafdeling. Patienterne er forskellige, nogle er ligefremme, nogle er skeptiske og 

nogle vil kun have kontakt med den ”faste” læge.  

Vi vil gerne hjælpe og støtte dig i denne proces og gør også vores patienter 

opmærksomme på dette. 

Det er for os meget vigtigt, at der hele tiden uddannes nye læger med viden og erfaring fra 

almen praksis, hvad enten de ender med at vælger almen medicin som deres speciale 

eller ej. 
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Kontaktoplysninger 

Lægerne Muusgården I/S 
Muusgården 22, 5300 Kerteminde 
Tlf. 6532 1105 
Fax 6532 1205 
Mail: muusgaarden22@gmail.com 
Hjemmeside: www.muusgaarden22.dk 
Hemmeligt nummer: ……………. 
Dorte: 2248 6886 
Jon (hemmeligt nummer):…………….. 
 

 
 

 

Mulige relevante Links   

Landsdækkende links, hvor det er muligt at tilmelde sig diverse nyhedsbreve: 

DSAM: www.dsam.dk   hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder 

Lægeforeningen:  http://www.laeger.dk 

IRF      www.irf.dk 

EPI nyt:     http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx 

SSI:  http://sundhedsstyrelsen.dk  

 

Region Syddanmark: 

Faglige arrangementer region syd:  

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-

praksis/syddanmark/kalender/ 

Tilmelding til Praksis nyt i Region Syd:   praksisnyt@rsyd.dk   
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