
FYAM SJÆLLAND PÅ KANTEN I HØNG – ET LÆGEHUS BYGGET TIL FORMÅLET 

 
Høng er nok allermest kendt for 
sin Camembert ost, men er også 
en stationsby 15 km nord for 
Slagelse med et stort nyt 
lægehus. 
 
Vi udvalgte netop Lægehuset i 
Høng på grund af deres lægehus, 
som er bygget til formålet og 
hvor der er tænkt over 
indretningen i forhold til 
funktionalitet og udnyttelse i det 
daglige arbejdet. 
 

 
 
NYT LÆGEHUS 
Lægehuset er opført i 2003, hvor 
to af de nuværende tre 
praktiserende læger selv stod for 
opførslen. Der er tænkt i 
funktionalitet, hvorfor der er 
indrettet et stort venteværelse 
med plads til mange, et stort 
sekretariat til personalet, et 
laboratorium samt 6 
konsultationsrum.  
Konsultationsrummene er ens 
indrettet, hvilket betyder at det 
er nemt at skifte lokale og ikke 
mindst udnytte rummene i 
dagligdagen. Er der således en 
læge fraværende, kan der i 
rummet bookes patienter til 
sygeplejersken og dermed 
udnytte kapaciteten i huset. 
 
LÆGE-SYGEPLEJERSKE-TEAMS 
Der er ansat 5 sygeplejersker i 
klinikken. Baggrunden for dette 
er at de er med til bedre at kunne 
varetage kronikerplejen. 
Der er derfor lavet forskellige 
teams i klinikken som varetager 
et kronikerområde, som fx type 2 
diabetes, AK-behandling m.fl. 

 
Hvert team består af en læge og 
en til to sygeplejersker som 
sørger for at holde sig 
opdaterede på deres område, 
undervise de andre i klinikken og 
lave instrukser. I sekretariatet 
hænger der en tavle for at danne 
overblik over ny viden og 
deadlines for opdateringer af 
områderne. 
Uddannelseslægerne deltager 
også aktivt i dette arbejde. 
 
BØRNEUNDERSØGELSER 
Der er i klinikken lavet en lille 
kasse til hver børneundersøgelse, 
som indeholder hjælpemidler til 
at vurdere børns udvikling. Det 
standardiserer hver 
undersøgelse og er især godt til 
uddannelseslægerne.

 
 
UDDANNELSESLÆGER 
Der er afsat en halv times 
supervision 3 dage om ugen 
samt en halv times selvstudium 
til hver uddannelseslæge om 
ugen. Der er lavet faste 
introduktionsprogrammet til de 
forskellige typer 
uddannelseslæger.  
 
FAKTA OM KLINIKKEN 
Kompagniskabspraksis. 
3 læger, 5 sygeplejersker, 1 
sekretær og 1 bogholder.  
5400 patienter. 
Patientgrundlaget er en blanding 
af land og by. Både børnefamilier 
og ældre. Få akademikere, 

mange med lavt 
uddannelsesniveau.  
Nærmeste sygehus: Slagelse 
Speciallæger: Slagelse 
 
FAKTA OM LOKALOMRÅDET 
Høng har 4.300 indbyggere og er 
beliggende i den sydlige del af 
Kalundborg kommune 
Afstand fra København: 105 km. 
1 time og 15 min i bil, 1 time og 
30 min med offentlig transport. 
 
Høng har folkeskole, privatskole, 
efterskole, gymnasium, HF og 
dertil kostskole samt 
landbrugsskole. Endvidere et 
større butikscenter, hovedgade, 
bibliotek og et aktivt idrætsliv. 

 
Høng ligger tæt på Tissø med 
blandt andet et naturformid-
lingscenter og storebæltskysten. 
 
 
BOLIG? 
Du kan købe en villa på 286 kvm 
med den skønneste udsigt til 
Tissø for 1.395.000 kr., eller en 
arkitekttegnet villa med 
indendørs swimmingpool midt i 
byen for 1.795.000 kr. kroner. 
 
Skrevet af  
Annemette Pihl Lundberg,  
FYAM Sjælland 

 
 

 


