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Er du Gigthospitalets nye praksiskonsulent? 

Vil du være med til at udvikle og sætte dit præg på det fremtidige samarbejde mellem almen 

praksis og Gigthospitalet? 

 

Vi ønsker at sikre smidige og gode patientforløb på tværs af sektorer. Det stiller krav til 

koordinering og informationsudveksling, og det er her, at vores nye praksiskonsulent får en 

vigtig rolle at spille. 

 

En nyoprettet stilling som praksiskonsulent er ledig til besættelse på Kong Christian X’s 

Gigthospital i Gråsten pr. 1. september 2017 eller snarest derefter. 

 

Om Gigthospitalet 

Kong Christian X’s Gigthospital er Danmarks eneste hospital med udelukkende reumatologisk 

funktion. Hospitalet er et privathospital, ejet og drevet af Gigtforeningen, som udelukkende 

arbejder på kontrakt med det offentlige danske sygehusvæsen. Dette bevirker, at vi i det daglige 

arbejde helt kan fokusere på reumatologiske problemstillinger. Hospitalet fungerer i øvrigt som et 

offentligt sygehus med de dertilhørende uddannelses-, forsknings- og kvalitetsmæssige 

forpligtigelser. 

 

Hospitalet varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland og modtager 

patienter med såvel inflammatoriske som ikke-inflammatoriske lidelser. Hospitalet er omfattet af 

frit sygehusvalg og modtager således patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant 

behandling. Sygehuset drives af Gigtforeningen. Se mere på www.gigthospitalet.dk  

 

Praksiskonsulentens opgaver 

Praksiskonsulentens opgave er i samarbejde med Gigthospitalet, at sikre et tæt samarbejde med 

praksiskonsulenterne tilknyttet Sygehus Sønderjylland og koordinere indsatsen i det 

tværsektorielle samarbejde herunder: 

 Medvirke til formidling og informationsudveksling. 

 Medvirke til at forbedre henvisninger, behandlings- og undersøgelsesstrategier samt 

udskrivningsprocedurer. 

 Tage initiativer til og medvirke i projekter til udarbejdelse af faglige vejledninger og 

procedurer for det samlede patientforløb. 

 Medvirke i kvalitetsudviklingsprojekter der sikrer rationelle procedurer mellem 

Gigthospitalet og almen praksis. 

 

 

http://www.gigthospitalet.dk/
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Vi forventer, at du er praktiserende læge i Region Syddanmark. Som praksiskonsulent vil du blive 

associeret til Praksiskonsulentordningen på Sygehus Sønderjylland og det forventes, at du deltager 

i de fællesmøder, som afholdes der. 

Kontaktperson: Praksiskoordinator Bent Kristensen, mail: bkrist@dadlnet.dk 

 

Ansættelsesvilkår 

Tiltrædelse 1. september 2017 eller efter aftale. 

 

Stillingen er ledig til besættelse 60 timer om året fordelt med ca. 6 timer/måned (fratrukket for 6 

ugers ferie/år). 

De endelige arbejdsopgaver, timefordeling, mødedeltagelse samt teamdeltagelse efter nærmere 

aftale. 

Stillingen er en tidsbegrænset ansættelse for 3 år ad gangen. Stillingen honoreres iflg. § 2-aftale 

om ”Kompensation til praktiserende læger for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse 

i udvalg og arbejdsgrupper samt konsulentarbejde” med den til enhver tid gældende timetakst. 

 

Ansøgningsfrist: Den 19. juli 2017 

Forventet ansættelsessamtale uge 31 eller efter aftale. 

 

Ansøgning sendes til ledende overlæge Vibeke S. Ringsdal, mail: VRingsdal@gigtforeningen.dk 

eller med post til: Kong Christian X’s Gigthospital, Toldbodgade 3, 6300 Gråsten. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ledende overlæge Vibeke S. Ringsdal, mobil 24 20 56 24 eller til 

praksiskoordinator Bent Kristensen, mail bkrist@dadlnet.dk 
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