
Kompagniskabspraksis i Ringsted søger stud.med  

 
Praksisbeskrivelse: 
4 mands kompagniskab med 3 sygeplejersker, 3 sekr. 1 bioanalytiker, samt altid 1-3 
uddannelseslæger og stud.med’er. Se mere på vores hjemmeside: 
http://www.laegehusetdagmar.dk/  
 
Jobbeskrivelse: 
I starten en sekretær stilling, men vi forestiller os, at du med tiden skal oplæres i dels 
sygeplejerske opgaver og evt. også mindre lægeopgaver. Derudover vil du skulle varetage 
diverse laboratorie procedurer. 
 
Semesterkrav: Gerne fra midt i studiet. 
 
Ansættelsestype: 
Vi vil gerne aflaste vores sekretær fast nogle timer 1-2 dage om ugen  samt fuld tid i 
ferieperioder og sommerferien. Vi giver en fuld oplæring i funktionen. Vi tilbyder fast 
arbejdet min 1 dag om ugen fra foråret 2021 og gerne fuld tid i sommerferieperiode og 
efterfølgende ferieperioder og ved evt. kursusdage hos personalet.   
Vi har allerede nu stud.med’er i huset et par gange om ugen, som også har startet med 
primær funktion i sekretariatet, men nu er rykket videre til at have selvstændige 
lægekonsultationer, herunder også at køre sygebesøg.  
Vi har således introduktionsmateriale og en fast plan for den løbende udvikling for vores 
stud.med. Vi har fast supervision med vores stud.med (30 min dagligt), når de har 
selvstændige konsultationer, fuldstændig som for uddannelseslægerne i Lægehuset 
Dagmar. 
 
Ansøgningsfrist: 16.4.2021 
 
Ansættelsessamtaler: 21.4.2021. Eventuelt på Teams. 
 
Dato for ansættelsesstart Hurtigst muligt 
 
Timeantal (ugentlig): Efter aftale, - men kan tilbyde alt fra 8-16 timer om ugen og fuld tid i 
ferieperioder. Vi søger 2 stud.med. 
Ugedage, tidspunkt: f.eks fredage fra kl 9-14 eller onsdage fra 8-18, men vi er åbne 
overfor jeres ønsker også. Det kan også være halve dage. 
 
Løn:  
Efter gældende overenskomst, hvilket svarer til ca 160 kr i timen 
 
Øvrige kommentarer: 
Studierelevant arbejde! 
Du får kontakt med de patienter, som du har hørt om på studiet. 
Du får anvendt din nytillærte farmakologiske viden. 
Du lærer at telefonvisitere 
Du får lært nogle praktiske håndgreb  
Muligheden for at avancere til helt selvstændige konsultationer med patienterne 
 
Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer: 
Lægehuset Dagmar 
Ekcerserpladsen 1, 1. sal  
4100 Ringsted 
Kontaktperson: Eva Schandorf 
 
mail: info@laegehusetdagmar.dk  
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