
 
 

   
 

Overskrift: Medicinstuderende søges til almen praksis i Nørre Snede 

Praksisbeskrivelse:  
Vi er en nyere lægepraksis med 2 faste læger, vekslende uddannelseslæger, 1 sygeplejerske og et team af 5 
medicinstuderende. Vi har tilmeldt 2700 patienter. Vores hjemmesiden kan ses via følgende link, www.laegehuset-
noerresnede.dk 
Lægehuset ligger lige ved Nørre Snede busstation. I bil kan lægehuset nås på under 1 times kørsel fra Århus.  

 

Jobbeskrivelse:  
En af vores højt værdsatte stud.med.’er bliver færdig med studiet, derfor søger vi en ny medarbejder til teamet. 

Stillingen vil give et godt praktisk indblik i specialet Almen Medcin og praksisorganisering, og du vil opnå et vist 
brugerkendskab til kliniksystemet, XMO, der er det mest anvendte kliniksystem i Danmark.  

Vi tilbyder interessante og afvekslende opgaver såsom: 
Blodprøvetagning, måling af CRP, hæmoglobin og blodsukker; diverse podninger, urinundersøgelse, diverse typer 
blodtryksmåling, ekg, lungefunktionsundersøgelse, vaccination, suturfjernelse, tidsbooking, medicinfornyelse og 
andet. 

Vi har udarbejdet funktionsbeskrivelse og instrukser vedrørende de kliniske opgaver. Der vil være introduktion, men 
vi forventer også vidensdeling internt i jeres team samt videns-søgning på egen hånd. 

Arbejdstiden er hver onsdag kl.7:45 – 13:45.  
Der forventes et gennemsnitligt timeantal på 6-8 timer med en normperiode på 12 uger.  
I stud.med teamet har hver især en fast ugedag, men der er rig mulighed for at bytte internt i teamet fx i forbindelse 
med ferie, eksamen o.l.  
 

Semesterkrav:  Ansøgere på 6. semester og op først prioriteres, men tøv ikke med at søge alligevel        
 
Ansættelsestype (fast eller tidsbegrænset): Fast 
 
Dato for ansættelsesstart samt -periode: Ansættelse pr. 01.07.21  
 
Timeantal (ugentlig): 6 timer/uge 
 
Ugedage, tidspunkt: Fredag 7:45-13:45 
 
Ansøgningsfrist:  13.06.21 
Samtaler foregår på zoom d. 15.06.21 fra kl 15. 
 
Øvrige kommentarer: Stillingen er timelønnet med løn iht. Overenskomst ml . FADL og PLO. 
 
Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer:  

Ansøgningen sendes til laegehusetinoerresnede@yahoo.com  
 
Mvh:  
Malene Nyhuus (malenenyhuus@hotmail.com) og Estrid Elisabeth Witt (estridelisabethwitt@gmail.com ) 

Lægehuset i Nørre Snede, Engholmvej 5, 8766 Nørre Snede. Tlf 75 76 10 01 
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