Funktionsbeskrivelse for speciallæge i almen medicin i
Lægeklinik Landsbyen Sølund
Funktionsbetegnelse

Speciallæge i almen medicin

Ansættelsessted

Region Midtjylland. Strategisk Styring og Analyse,
Koncernøkonomi
Tjenestested: Landsbyen Sølund, Skanderborg
Speciallægen i almen medicin referer til Kontorchef i Strategisk
Styring og Analyse i Koncernøkonomi Anne Birgitte Jæger
Overenskomstansat.
Ansættelse efter gældende overenskomst

Organisatorisk placering:
Løn og ansættelsesvilkår
Strategisk Styring og
Analyse i Region
Midtjylland
Arbejdsopgaver

Kontoret har bl.a. forsyningspligten for lægedækningen i dagtid
og vagttid (lægevagt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarsområder

Uddannelses -og
kompetencekrav

Udarbejdet af:
Gældende fra dato:

•

Varetage ansvars- og kompetenceområderne i funktionen
den almen medicinske behandling af beboerne herunder opfølgning
og koordinering med det øvrige sundhedsvæsen
Konsultationer og kliniske undersøgelser i klinikken og hos beboere,
som ikke kan møde op i konsultationen
Varetage telefoniske og skriftlige henvendelser
Årlige helbredsundersøgelser og sikre opfølgning herpå
Medicinbestilling og ajourføring af FMK
Udfyldelse af attester, erklæringer, journaler, ydelsesregistrering og
andre indberetninger
Deltage i møder med regionen, ledelsen, sundhedsteamet,
pårørende m.fl.
Tage initiativ, koordinere og styrke det tværfaglige samarbejde med
personalet samt supervisere personalet i komplekse borgerforløb
Holde sig faglig ajourført og efterlever gældende retningslinjer og
anbefalinger
Deltage i den lokale kvalitetsklynge

Varetagelse af undersøgelse, vurdering og behandling af langt
størstedelen af de symptomer, sygdomme og
helbredsproblemer som beboerne og/eller personalet
henvender sig med på beboernes vegne
• Har det lægefaglige ansvar for institutionens beboere
• Har medansvar for standarder og kvalitetsmål
• Sikrer information af relevante personer
• Bidrager til at fremme lighed i sundhed for denne særlige og
komplekse målgruppe
• Der skal arbejdes efter regionens og Landsbyen Sølunds
værdier
Speciallæge i almen medicin
• Tilfredsstillende autorisation og straffeattest
• Gode samarbejdsevner
• Har lyst og interesse til at arbejde med målgruppen
• Kan prioritere og koordinere opgaver
• Udviser handlekraft og beslutsomhed
• Er kyndig i IT-håndtering
Strategisk Styring og Analyse
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