
Klinik på Amager søger SAMS hold. 
 
Praksisbeskrivelse: Vi er en klinik på Amager, bestående af 3 læger og 1 sygeplejeske og et 
medicinerhold, der har fungeret i knap et halvt år. Vi dækker tilsammen to fulde ydernumre. Vi har ansvar 
for 2 plejehjem og har en mobil klinik, der tager ud til patienter, der ikke kan komme på klinikken.  
 

Jobbeskrivelse: Vi har i sommers startet et medicinerhold primært til at dække telefonvisitationen i det 
daglige, samt administrative funktioner, som handler om at sende svar til patienter, opdatere hjemmeside 
og journaler, bestilling af varer, sterilisering af instrumenter mm.  
Vi har i perioden startet oplæring i varetagelsen af klinikfunktioner, så som blodprøvetagning, EKG, LFU, 
psykometriske test mm., således at vi gradvist har kunnet bruge jer til at varetage selvstændige 
konsultationer på mobilklinikken og i klinikken ved ferie og kursus.  
Det har været så positiv en oplevelse at vi nu ønsker at udvide holdet med 2 personer med henblik på flere 
klinikrettede opgaver. 
 
Semesterkrav: Ingen. Det er en fordel at have erfaring og kørekort. 
 
Ansættelsestype (fast eller tidsbegrænset): Fast 
 
Dato for ansættelsesstart samt -periode: Vi ønsker at starte indkøringsperiode så hurtigt som muligt. 
Ansættelse gerne fra november eller december. 
 
Timeantal (ugentlig): Arbejdstiden er fast 8-16 dagligt hele ugen. Hver person dækker som udgangspunkt 
en dag ugentligt, men vi ved at der er perioder hvor der er eksamener og afleveringer. Derfor har vi en 
holdleder der prøver at planlægge så fleksibelt som muligt, så man nogle uger har vagtfri og andre flere 
vagter på en uge. Der vil være mulighed for en del ekstra over sommeren samt mulighed for ekstra vagter 
når der skal dækkes kurser og ferier. 
 
Ugedage, tidspunkt: Alle ugens dage 8-16. 
 

Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist 31 oktober. Vi indkalder til samtaler løbende, når vi modtager ansøgning. 
 

Øvrige kommentarer: Løn: PLA kontrakt.  
Vi kan tilbyde en rigtig god basal viden om moderne patientbehandling i almen praksis, og vi vil undervise i 
praktiske ting så i kan få erfaring med patientkontakt. Vi glæder os til inspiration og energi. Tjek vores 
hjemmeside www.amagerbrogade172.dk 
 
Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer:  
Ansøgning sendes til torben@amagerbrogade172.dk 
 
Mvh 
Trine Jeppesen, Torben Larsen, Thorkild Tønnesen 
Amagerbrogade 172, 1 
2300 København S 
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