
 
 

Lægerne Lillevang og Hansen ved Roskilde Station søger 2-3 medicinstuderende til praksis  
 
 
Praksisbeskrivelse:  
Vi er en velfungerede og fagligt aktiv 2-mands kompagniskabspraksis med lægerne Thomas og Gunver og 2 
sygeplejersker, 1 lægesekretær og 1 uddannelseslæge. Vi lægger vægt på, at vores patienter føler sig set og 
hørt og oplever at få god faglig behandling. En praksis hvor faget almen medicin folder sig ud på alle måder. 
 
Jobbeskrivelse:  
Vi søger 2-3 medicinstuderende til visitation ved skranke og telefon og til blodprøvetagning, EKG, LFU og 
forefaldende laboratorieopgaver og enkle konsultationer – alt efter kvalifikationer. Du vil selvfølgelig blive 
oplært i, hvad der måtte være relevant. Det vil være en fordel, hvis du har tidligere erfaring fra lægepraksis 
og/eller har deltaget i SAMS færdighedskursus.  
 
Vi lægger stort vægt på, at du er imødekommende, smilende og hjælpsom, og at du finder glæde ved at 
løse de problemer, som patienterne måtte have. Derudover er det vigtigt, at du er fagligt interesseret, 
kvalitetsbevidst, engageret og kan arbejde selvstændigt, og at du er systematisk og har ordenssans.  
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor du får mulighed for at komme tæt på livet i almen praksis og på faget 
almen medicin. Vi tilbyder et godt tværfagligt miljø, hvor du kommer til at samarbejde med dygtige og 
hjælpsomme kolleger, og vi giver dig mulighed for faglig udfordring og udvikling. 
 
Semesterkrav:  
Min. 5. semester 
 
Ansættelsestype (fast eller tidsbegrænset):  
Timelønnet vikar  
 
Dato for ansættelsesstart samt -periode:  
Snarest muligt 
 
Timeantal (ugentlig):  
Ca 15 timer ugentligt, der fordeles mellem 2-3 medicinstuderende. Mulighed for fleksibel 
arbejdstilrettelæggelse og for højere timetal i perioder. 
 
Ugedage, tidspunkt: Vi har primært brug for hjælp tirsdage, torsdage og fredage 
 
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt, senest 15. juni 
 
Øvrige kommentarer:  
Motiveret ansøgning og kort CV bedes sendt pr mail til lillevangoghansen@mail.dk 
Du er også velkommen til at skrive ved evt. spørgsmål. 
 
Kontaktperson:  
Gunver Lillevang, gunver@dadlnet.dk, 46 35 40 80 
 


