
Hold af medicinstuderende til Praksisbussen søges! 
Nysted Lægehus søger et hold af 2-3 medicinstuderende med stikkererfaring og interesse for almen 
medicin.  

Praksisbussen kører aktuelt mellem hovedstadsområdet og Nysted på Lolland.  

Bussen er en Mercedes Sprinter indrettet med 4 arbejdspladser, hvor 3 praktiserende læger fragtes fra 
deres hjem til deres arbejdsplads i Nysted, mens de sidder og arbejder. Der er en sikker internetforbindelse 
i bussen, en kaffemaskine, gode sæder og en usædvanlig god mulighed for faglig sparring og supervision.  

Nysted Lægehus 

I Nysted er vi et lille lægehus bestående af 5 læger på deltid, 3 sygeplejersker, 2 farmakonomer (hvoraf 1 er 
ansat som praksismanager) samt en sekretær. Lægehuset er beliggende i hyggelige Nysted på Lolland. Hver 
dag kører praksisbussen fra hovedstadsområdet omkring kl. 7.30 og er hjemme igen mellem kl. 17-18. Det 
vil være muligt at arbejde i bussen og få transporttiden betalt (computer vil blive stillet til rådighed), 
alternativt kan man bruge tiden på at læse.  
Der er frokost ordning i klinikken mod betaling af 10 kr./dag 

Det er ydermere muligt at tage ”dobbelte vagter” (man-tirs) med overnatning i hyggelige Nysted – mere om 
dette, såfremt du har interesse for stillingen.  

Vi har en god stemning i lægehuset og en travl, men spændende og alsidig hverdag. Vores ønske er, at du 
kommer til at være en del af vores fantastiske team. Du vil hovedsageligt skulle varetage hhv. lægesekretær 
opgaver (pasning af telefon, visitation af patienter til akutte/ikke akutte konsultationer, receptfornyelser og 
forskellige forefaldende sekretæropgaver) samt sygeplejefaglige opgaver (blodprøvetagning, INR; urinstix, 
måle BT osv) 

Du vil blive oplært af en sygeplejerske på 2 følgevagter og i sekretariatet vil du ligeledes blive oplært af 
erfarent personale. Afhængigt af erfaring vil der være mulighed for at varetage enkelte lægefaglige 
konsultationer under supervision. Der er således rig mulighed for at få erfaring og kompetenceudvikling. 

Krav: 

-stikkererfaring 
-har bestået til og med 7. semester 
 
Erfaring med Journalsystemet Clinea, xx, xx (?) eller tidl. praksis erfaring er en fordel, men ikke et krav 

Arbejdstid:   

Kl. 7:15 – 17/18 efter aftale. 

Aflønning: 
Efter gældende FADL timetakst for hold i dagtiden, aktuelt 192,81 kr. inkl. Div. Tillæg. 

Tiltrædelse: 
1/11-18 eller snarest derefter 

Kontakt: 
Christina Svanholm 
Mail: christina.svanholm@sund.ku.dk 


