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Praksisbeskrivelse Lægehuset Hasselvej, 8620 Kjellerup 

 

Præsentation af praksis, læger og klinikpersonale: 

Lægerne Skafdrup, Rønsbo, Ahrenfeldt og Bækby, ydernr. 070092 

Lægehuset Hasselvej 

Hasselvej 10 

8620 Kjellerup 

Tlf.: 86882200 

Fax.: 86881022 

Hjemmeside: www.86882200.dk 

 

Praksis er en 4-mands kompagniskabspraksis med 4 ydernumre. 

Pt. er der tilmeldt ca. 6.000 patienter.  

Klinikken drives fra lejede lokaler på ca. 500 m2. 

 

Kompagnoner: 

Joan Skafdrup (1969): praktiserende læge i klinikken siden 2007. 

Per Rønsbo (1956): praktiserende læge i klinikken siden 1993. 

Peter Tind Ahrenfeldt (1970): praktiserende læge i klinikken siden 2004. 

Jacob Bækby Hansen (1973): praktiserende læge i klinikken siden 2007. 

 

Personale: 

I praksis er ansat 4 sekretærer og 2 sygeplejersker. 

 

Ann Løth Nielsen (sekretær) 25 timer ugentligt. 

Jytta Nebel (sekretær) 26 timer ugentlig. 

Lisbeth Mosgaard Hansen (sekretær) 25 timer ugentlig. 

Lone Skibsted (sekretær) 7,5 time ugentligt. 

Hanna Elkjær (sygeplejerske) 30 timer ugentligt. 

Lotte Elstrøm (sygeplejerske) 25 timer ugentligt. 

 

Praksis har siden 1993 brugt EDB (vi bruger XMO). 

Klinikken har selvstændig hjemmeside med adressen: www.86882200.dk. 

Herfra kan patienterne bestille tider, medicin og har mulighed for mailkorrespondance med læger og 

sygeplejersker, inkl. få svar på blodprøver m.v. De kan også her holde sig opdaterede med 

nyheder/ændringer i klinikken. 

 

Klinikken har handicapvenlige adgangsforhold og har 8 veludstyrede konsultationslokaler.  

Herudover sekretariat, venteværelse, depot, patienttoilet, laboratorie samt personalestue og 

personaletoilet/garderobe.  

 

 

 

 

http://www.86882200.dk/
http://www.86882200.dk/
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Uddannelseslæger: 

Klinikken har i mange år haft tilknyttet uddannelseslæger.  

Den enkelte uddannelseslæge knyttes primært til en fast tutorlæge. 

Der er planlagt ½ times supervision hver dag skiftende, mellem husets læger, samt ad hoc supervision. Den 

uddannelsessøgende har sit eget konsultationsrum.  

Før selve forløbets start inviteres den uddannelsessøgende til en præsentationssamtale, hvor han/hun 

introduceres til husets læger og personale.  

Her vil der også være mulighed for at drøfte gensidige forventninger til den forestående 

uddannelsesperiode. 

I løbet af de første dage under opholdet gennemgås husets indretning inkl. diverse praktiske forhold, 

herunder edb-system, ekg-apparat, lungefunktion mv. 

 

Praksis deltager i lægevagtsordningen for Region Midtjylland. Der er således mulighed for, at 

uddannelseslægerne kan deltage i lægevagten under supervision (med afspadsering). Der tilstræbes 

deltagelse i det antal vagter, som uddannelsesprogrammerne anbefaler. 

 

Der er i klinikken skabt tradition for visse social tiltag, bl.a. julefrokost samt sommerfest og diverse andre 

sociale tiltag. 

 

Arbejdsdag:  

Vi arbejder normalt fra kl. 8.00 - 15.15, dog til kl. 16 om torsdagen. 

Telefonkonsultation dagligt fra kl. 8 – 8.45, hvorefter telefonen passes af sekretærerne. 

Konsultationer foregår efter forudgående tidsbestilling i tidsrummet fra kl. 9.00 - 11.30 samt fra kl. 13.00 - 

15.15, dog til kl. 16 om torsdagen. 

Fra kl. 11.30 til kl. 12.30 har vi akuttider, hvor patienterne dog forinden har ringet for tidsbestilling.  

Eventuelle sygebesøg køres dagligt af akutlægen mellem kl. 13 - 15. 

Akutlægen bliver på klinikken til kl. 16, de øvrige læger i det omfang der er behov for det.  

 

Pauser: 

Formiddagspause kl. 10.30 - 10.45. 

Frokostpause kl. 12.30 – 13.00. 

Personalemøde holdes den første mandag i måneden.  

 

Velkommen i klinikken. 

 


