
Praksisbeskrivelse: Rosenholmlægecenter,  
Hematoften 4, 8543 Hornslet. 
Rosenholmlægecenter, Ydernr 067806, Tlf nr: 87851500, www.rosenholmlc.dk 
 
Praksis er en 5 mands kompagniskabspraksis med følgende læger: 
Thomas Hjertholm: Praktiserende læge, underviser på speciallægeuddannelsen i Almen medicin. 
Tomas Holm: Praktiserende læge, PhD, praksisudviklingskonsulent i region midt, godkendt 
tutorlæge  
Jeanette Jensbæk: Praktiserende læge, Kommunal praksiskonsulent, godkendt tutorlæge 
Henrik Vissinger: Praktiserende læge, godkendt tutorlæge. 
Kasper Poulsen Praktiserende læge godkendt tutorlæge, underviser på bla. læring, kommunikation 
og vejlederkurser.  
 
Personale: 
Sygeplejerske: 
Joan Hansen 
Charlotte Engelbrechtsen 
Pernille Sharling Toft 
Maibritt Simmelsgaard 
Betina 
 
Sekretær: 
Lone Vedel Nielsen 
Anette Fuchs 
 

Praksis drives fra egne lokaler i velindrettet lægehus. Der vil være velindrettet konsultationsrum til 
uddannelseslægen på højde med faste lægers. Praksis har egen akutstue, laboratorium og 
opdateret undersøgelsesudstyr.  
Praksis anvender XMO som patient-administrativt IT-system. 
                                                                                    - som 
sekundær sektor. 
                               adressen: www.rosenholmlc.dk.  Med mulighed for e- 
konsultation, e-receptfornyelse og e-tidsbestilling.  

Praksis indgår i lægelaug med øvrige læger i Syddjurs kommune hvor der foregår efteruddannelses 
aktiviteter                                                                                        
det forventes at uddannelseslægen deltager i. Udover sommerfest og julefrokost er der ca 1 gang 
årligt internat kursus for lægerne fra ca fredag middag til lørdag middag. 

Praksis er beliggende i Syddjurs kommune og vi har meget blandet patient klientel og aktuelt ca 
tilknyttet 7500 patienter. Man vil opleve både land, by, småbørnsfamilier, studerende og lidt mere 
belastede familier. Praksis deltager i lægevagten for Region Midtjylland.   

Uddannelseslæger deltager i vagten svarende til deres forskellige uddannelsesniveau i henhold til 
de gældende aftaler i Region Midtjylland.  

http://www.rosenholmlc.dk/
http://www.rosenholmlc.dk/


Præsentationssamtale  

Før uddannelseslægen begynder i praksis inviteres vedkommende til en gensidig 
præsentationssamtale. 
Her vil man diskutere hendes/hans forventninger til den kommende uddannelsesperiode og tutors 
forventninger til uddannelseslægen. 
                                                                                            
praktis                                                                                           
            

                                                       

Introduktionsperiode og introduktionssamtale  

                                                seslægens kompetenceniveau erkendes og 
uddannelsen planlægges herudfra. 
                                                                                                   
sygebesøg, og uddannelseslægen instrueres i det praktiske/administrative arbejde.  

U                                            ”         ”          5 læger i praksis. 
                                                                                               
                                                                  
Alle ud                                                                                
                                                                             

Undervisningen varetages på skift mellem de 5 læger således at man har tildelt en tutorlæge 
dagligt.  
                                                                                         
detaljer med uddannelseslægen, og drøfter uddannelseslægens ønsker og behov i den anledning: 
den individuelle uddannelsesplan for uddannelseslægen udfærdiges ve                         
                                                   

                                                                     – herunder evt. specifikke 
aftaler med hensyn til evaluering og attestation af disse kompetencer.  

Konferencer og supervision  

Der er dagligt konference i tidsrummet 9.45 -10.00 samt fra kl 13.00-13.15. Derudover er der afsat 
en halv time til dagligt supervision. Denne supervision går på skift mellem alle 5 tutorlæger i huset. 
Onsdag er vores lange dag til kl 17.00. Onsdag er der afsat 1 time fra kl 13-14 til undervisning, 
møde og ca hver 2. måned personalemøde.  

                                                                                           
             –                                                                                 
   –                                                                
                                                                                         



                                -                                                             
                                                                                             
uddrage det væsentlige af lange, komplicerede sygehistorier og øvelse i selvstændig mundtlig 
fremstilling.  

Praktiske forhold i Rosenholmlægecenter. 

Instrumenter:  

I dit konsultationsrum findes GU-instrumenter, div. podepinde/cytobrush, handsker mm. 
Personalet fylder op. I dit rum findes desuden otoskop, BT apparat, stetoskop. Instrumenter til 
småkirurgiske indgreb, sutursæt og lign findes i laboratoriet/depotrum. Spørg dig frem. 

EKG, Vitalograf og tympanometer findes i laboratoriet og sygeplejekonsultationen. Spørg dig frem. 

Mikroskop: Findes i laboratoriet. Fasekontrast mikroskop. Her mikroskoperer vi uriner, vag. Sekret. 

                                                   -                                     
kapillær eller venebl                                                                               
laves med svar efter 5 min. SR: Venepunktur i langt tynd glas, aflæses af sekretær efter 60 min. 
INR: Behandlingen styres primært af sygeplejerske.  

Podninger: Vi kan poder for chlamydia (podesæt i dit kons. rum), urinprøveundersøgelse hos 
mænd. Andre podninger incl. GK, herpes, kighoste – personale kan hjælpe med korrekt 
podeudstyr. Afføringsprøver for patogene tarmbakt. eller orme/æg og cyster: Pt. medgives 
prøvesæt og indsender selv. Graviditetstest.  

Blodprøver:  

                                                                                                  
                                                                                                 
(Gravide, HIV) og Silkeborg (Phadiatop).  

EDB-System:  

Klinikken har XMO. Der er adgang til Internettet. Klinikken har Edifact-kommunikation, det betyder 
vi sender og modtager en del elektronisk post: Receptbestillinger, epikriser, henvisninger, lab. svar 
mm. 
En nærmere intro                                                                              
                                                                   

Vacciner:  

Div. vacciner til børneundersøgelser, rejseprofylakse mm. findes i køleskabet i laboratoriet.  



Vi tilbyder 
- et aktivt uddannelsesmiljø med mulighed for tæt supervision,  

vejledning og sparring med godkendte tutorlæger 
-                                                – naturligvis gradueret efter dine kompetencer og 
med kollegial støtte og back-up  

-                                                                                              
eksponeret for andre opgaver end direkte patient-relaterede opgaver  

-                                                           ”                ”-medlem  

Vores forventninger til dig som uddannelseslæge:  

at du udviser engagement i dit lægearbejde  

                                                                                            

                                                                       n uddannelse kan optimeres  

                                                                                                 – 
   –                                                                                    

at du deltager aktivt i dagens aktivite                                    

                                                                                                      
                                                         

at du behandler personale og patienter med respekt  

at du møder til aftalt tid, og at du giver besked, hvis du skulle blive forhindret i at møde op  

at du klæder og opfører dig sobert og anstændigt at du overholder din tavshedspligt  

 


