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Lægerne i Smutten er en samarbejdspraksis, som består af 4 selvstændige ydernumre: 

Læge Hildburg Jørgensen 076767
Læge Lisbeth Simonsen 076791
Læge Bent Faurholt 076775
Læge Troels Mengel-Jørgensen 077046

Hver læge har sine egne patienter tilmeldt – men vi har fællesskab om hus, personale og 
daglig drift. 

Hvem er vi:
Hildburg Jørgensen, født 1949, speciallæge 1989, i Smutten siden 1989
Lisbeth Simonsen, født 1950, speciallæge 1984, har været læge i Poulstrup, og i Smutten 
siden 2001. 
Bent Faurholt, født 1950, speciallæge 1985, i Smutten siden 1985. 
Troels Mengel-Jørgensen, født 1970, speciallæge 2005, i Smutten siden 2005. 

Du har en af lægerne som tutorlæge, men kan have patienter fra de øvrige læger. 
Du starter med at følge med hver af lægerne en dag for at introducere dig til klinikken, 
EDB system og daglig drift. Der er også mulighed for at følge med sygeplejersken en eller 
en halv dag, efter ønske. 
Derefter forventer vi, du vil kunne tage selvstændige konsultationer, selvfølgeligt 
superviseret i den udstrækning, du har brug for, enten ved at spørge lægen, patienten er 
tilmeldt ”akut”, eller evt. senere. Vi plejer at afsætte tid i kalenderen til supervision 
hver dag i starten, og derefter efter behov. Der bliver afsat rigeligt med tid pr patient i 
starten, så du kan komme ind i rutinerne. Uddannelseslægens uddannelse har høj 
prioritet i arbejdsdagen. 

Patientgrundlag:
Hildburg Jørgensen ca 1600 ptt
Lisbeth Simonsen ca 1600 ptt
Bent Faurholt ca 2000 ptt
Troels Mengel-Jørgensen ca 1600 ptt



Personale:
Sygeplejerske Karin Kristensen
Sygeplejerske Jette Nielsen
Sekretær Inge Libak
Sekretær Lone Karlsfort
Sekretær Carina Kristensen
Sekretær Helle Rasmussen (p.t. på barsel)
Sekretær Malene Lundbak (p.t. på barsel)
Revisor Alice Hansen kommer en gang om ugen, og står for bl.a. løn og div. 
administration. 

Klinikkens indretning: 
Der er to konsulationsrum pr læge – et primært rum, og et rum, hvor vi laver GU, 
børneundersøgelser mm. Uddannelseslægen har egne rum.
Desuden er der sekretariat, venteværelse, personalerum og laboratorium. 
Sygeplejerskerne har egne rum. 
På laboratoriet kan vi lave CRP, Hb, BS, SR, u-stix, u-mik (fasekontrastmikroskopi), EKG, 
tympanometri mm
Sygeplejerskerne står for bla spirometri, INR, hjemmeblodtryksmåling, sårpleje, 
diabetes-, astma- KOL-, hjerte-kar-kontroller mm
Både sekretærer og sygeplejersker tager blodprøver og laver EKG. 

EDB: MedWin. Klinikken har haft elektronisk patientjournal siden 1991. 

Typisk dagsplan:
Du møder mandag-fredag kl. 8-16 (da du er ansat til 37 timer pr uge, aftales med 
tutorlægen hvordan du kan afspadsere, gå hjem før tid på nogle dage, eller hvordan vi 
kan tilrettelægge tidsplanen, så det passer ind)

Kl. 8-9: Telefonkonsultationer, e-kons-svar mm
Kl. ca. 09.10 – 10.30: Planlagte konsultationer
Kl. ca. 10.30-11.00: Formiddagspause
Kl. 11.00-12.00: Akutte konsulationer
Kl. 12-13: Middagspause, evt gennemgang af blodprøvesvar, e-kons svar mm
Kl. 13-15: Planlagte konsultationer
Kl. 15-16. Akutte patienter/e-kons mm, afrunding af dagen
Variationer kan forekomme. 

Lægevagt:
Troels Mengel-Jørgensen kører lægevagt. Der vil være mulighed for at følge med på vagt 
efter aftale.

Klinikkens historie: 
Klinikken er bygget som lægehus i 1973 af Karl Rom, Ole Romme, Hartvig Christensen og 
Knud Schmidt-Olsen. Klinikken var i starten kompagniskabspraksis. Jens Fibiger Hansen 
kom siden ind i praksis 1976. 
Finn Mengel-Jørgensen overtog Knud Schmidt-Olsens praksis 1978 og Bent Faurholt 
overtog siden Karl Roms praksis i 1985. Hildburg Jørgensen kom til som 6. kompagnon i 
1989. I 1991 gik Ole Romme på pension og Kammer Lauridsen overtog hans praksis. 
I 2000 valgte Hartvig Christensen at gå på pension, og man valgte at dele praksis op, så 
klinikken blev en samarbejdspraksis. Kammer Lauridsen valgte at forlade praksis og 
startede egen praksis andet sted i byen. Jens Fibiger valgte også at gå på pension, og 



Lisbeth Simonsen, som tidligere havde solopraksis i Poulstrup, overtog Fibigers praksis. 
Klinikken har fungeret som samarbejdspraksis siden 2001. 
I 2005 startede Troels Mengel-Jørgensen op i en 0-praksis og har arbejdet eget klientel 
op siden. I 2010 valgte Finn Mengel-Jørgensen at gå på pension, desværre uden afløser. 

Velkommen i Smutten!

25. sept. 2013
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