
 

 

Job opslag 

Behandlingsansvarlig læge 
 

Vi søger en behandlingsansvarlig læge på deltid til kommende sundhedsklinik for socialt udsatte. Caritas 

klinik får til huse i en almen praksis på Vesterbro, og klinikken vil have åbent for patienter en aften om 

ugen. Klinikken er et socialt projekt, læger og sygeplejersker arbejder frivilligt og målgruppen er socialt 

udsatte med begrænset eller ingen adgang til det etablerede sundhedssystem. Projektet starter september 

2021 og som behandlingsansvarlig får du stor mulighed for indflydelse på projektets sammensætning og 

indhold. 

Caritas Klinik er et projekt under Caritas Danmark, der er den katolske kirkes humanitære 

hjælpeorganisation. Caritas Danmarks bestyrelse er overordnet ansvarlig for klinikken og den praktiske drift 

ledes af en styregruppe, som du også vil blive medlem af. 

Dine opgaver: 

• Udarbejde instrukser for behandling 

• Være bagvagt for de frivillige læger og sygeplejersker i klinikkens åbningstid 

• Være ansvarlig for tilsyn og kontakt til Region Hovedstaden 

• Koordinere frivilligteam 

• Rekruttering af frivillige 

• Kontakt til andre indsatser og organisationer med tilsvarende indsats eller målgruppe. 

• Henvise patienter og samarbejde med øvrige dele af sundhedsvæsenet. 

Vi søger en behandlingsansvarlig, der;  

• Er uddannet læge og kan arbejde under egen autorisation. Speciallæge eller 

hoveduddannelseslæge i almen medicin er en fordel. 

• Gerne har erfaring og interesse for social udsatte og sundhed 

• Har mod på et bijob, der i høj grad kræver indføling og forståelse for målgruppens udfordringer og 

situation 

• Kan stå inde for Caritas Danmarks værdier og politikker 

Det praktiske: 

Det er en deltidsstilling, og forventet timeantal er 20 timer månedligt. Løn efter overenskomst. Vi 

foretrækker at ansætte pr. 1.08.21 eller hurtigst muligt derefter. 

Ansøgningsfrist er 20.06, men samtaler afholdes løbende, så tøv endelig ikke med at sende en ansøgning. 

Ansøgninger sendes til klinik@caritas.dk. 



Stillingen som behandlingsansvarlig referer til Caritas Klinikkens projektkoordinator samt er i tæt 

samarbejde med projektets styregruppe. 

Yderligere spørgsmål kan stilles til Chi (læge) på mail; klinik@caritas.dk eller på telefon 4143 2763. 

Caritas Danmark betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, religion, 

seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge. 
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