
FYAM SJÆLLAND PÅ KANTEN I ASNÆS – SUPERVISION ER I FOKUS I ET AF LANDETS ÆLDSTE LÆGEHUSE 

 
Asnæs ligger nordvest for 
Holbæk i en lille by uden for 
hovedvejen. Alligevel har de ikke 
oplevet problemer med at få 
besat deres uddannelsesstillinger.  
 
Vi valgte at besøge Asnæs 
lægehus, da flere kollegaer har 
været begejstrede for lægernes 
måde at supervisere på. 

 
Ved besøget opdagede vi endnu 
et bemærkelsesværdigt punkt 
for Asnæs lægehus, nemlig dets 
historie, som straks betager én, 
når man træder ind i klinikken.  
 
ET AF LANDETS ÆLDSTE 
Klinikken har eksisteret siden 
1873 og er et af landets ældste 
lægehuse. Det er bygget som 
kombineret lægepraksis og 
lægebolig og har udviklet sig fra 
at være en enkeltmandspraksis 
til nu at være 
kompagniskabspraksis med 4 
læger og plads til 3 
uddannelseslæger. Man har 
bevaret store dele af den 
tidligere indretning, hvilket giver 
klinikken en meget hjemlig 
stemning. Rummene er 
forskellige og lægerne har 
virkelig kunne sætte deres præg 
på deres møde med patienten. 

Én af lægerne har en kamin i sin 
konsultation, en anden en dejlig 
terrasse med udsigt, 
sygeplejersken det gamle 

klinkebelagte akutrum med 
dobbeltradiatorer osv..  
Der emmer virkelig af 
personlighed og hygge. 
Uddannelse prioriteres højt og 
de fastansatte læger er hvert år 
forpligtet til 5-14 kursusdage. 
Deres arbejdstider er 
individuelle efter en 
fordelingsnøgle, som justeres 
løbende. Selve driften af 
klinikken er delt op i forskellige 
ansvarsområder, som 
uddelegeres blandt lægerne. En 
stor frihed for lægerne og 
sekretærerne er dog, at 
sekretærerne selv lægger deres 
vagtplan og dækker for hinanden 
i forbindelse med sygdom eller 
ferie. 

 
 
VIDEOSUPERVISION 
Fokus på videosupervision og 
konsultationsprocessen er blevet 
en fast kultur i lægehuset siden 
tidligere praktiserende læge, Ole 
Risør, kom til. Han havde stor 
interesse for dette område og 
underviser fortsat i supervision 
på Kalymnos-kurserne.  
 
Uddannelseslægerne har dagligt 
½ time supervision. Hver 2.-3. 
uge har man en times 
emnerelateret dialog med sin 
tutorlæge omkring de mest 
gængse forløb, hvor man 
gennemgår klinikkens skriftlige 
instrukser/flowcharts. 
Derudover har man hver måned 
1-1,5 timers videosupervision. 
 
FAKTA OM KLINIKKEN 
Kompagniskabspraksis. 
4 læger, 2 sygeplejersker, 4 

sekretærer hvoraf den ene er 
bogholder, en rengøringsmand 
og en altmuligmand. 
6100 patienter. 
Populationen er et gennemsnit 
af børn, raske og kronikere.  
Befolkningen er fastboende og 
består dermed af mange 
generationer  
De fleste er ikke-akademikere, de 
arbejder inden for servicefag og 
industri.  
Nærmeste sygehus: Holbæk 
Speciallæger: I Holbæk 
 
FAKTA OM LOKALOMRÅDET 
Asnæs har 3.000 indbyggere og 
er beliggende i Odsherred 
kommune. Fra København til 
Asnæs: 85 km, 1 time i bil eller 1t 
15 min med regionaltog. Fra 
Asnæs til Holbæk:  
22 km, 20 min i bil. 
Asnæs har både folkeskole, 
gymnasium, idrætshal, bibliotek, 
svømmehal, og et bycenter, 
hvoraf damebutikken er kåret til 
årets butik i ”Alt for damerne”. 
 
Der er områder med strand, 
sommerhuse og dejlig natur 
samt en spændende geopark. 

 
 
BOLIG? 
Du kan købe en villa med den 
skønneste udsigt over 
Sejrøbugten på en 1400 kvm stor 
grund for kun 795.000 kr., eller 
hvad med en istandsat 
murermestervilla for under 2 
mio kroner? 
 
Skrevet af Karolina Lewandowska, 
FYAM Sjælland

 


