
Lægerne Smedegaarden 
Praksisbeskrivelse

Praksisnavn: Lægerne Smedegaarden.
Adresse: Mølledamsgade 5, 8600 Silkeborg.
Telefonnummer: 86829591.  Fax: 86829238
Hjemmeside: www.laegerne-smedegaarden.dk
Ydernummer: 066206

April 2007 flyttede vi i de nuværende nyopførte lokaler.
Praksis har 7 konsultationslokaler (et til hver de 4 læger, 2 til sygeplejerskerne og et til 
uddannelseslægen).
Vi har en reception og et kontor til sekretæren, laboratorium og froskoststue.
Vi har et personaletoilet med bad (fungerer også som omklædningsrum) og aflåselige 
personaleskabe.
Der er handicapvenligt patienttoilet og venteværelse.

Praksis er beliggende i Alderslyst. Nok mest bypraksis. Vi har ca. 6.000 ptt. og har for det 
meste af tiden lukket for tilgang. 
Vi holder hverken ferielukket eller deltager i vagtring men dækker for hinanden.

Praksis blev i 1998 omdannet til delepraksis, i 2015 fik vi fuldt ydernummer ved Susanne 
Thims indtræden, dog med nedsat patientantal.

Læger:
Susanne Thim født 1973,
Cindy Ryom født 1959, 
Frank Mortensen født 1955,
Rune Maagensen født 1980.

Personale:
Sygeplejerske Irene Rasmussen (32 timer/uge), 
Sygeplejerske Susanne Sørensen (28 timer/uge),
Sygeplejerske Louise Qvortrup (28 timer/uge),
Sekretær Ghita Rasmussen (31 timer/uge).

Lægernes arbejdstid er lidt varierende pga. deltid.  Alle møder kl. 08.00.
Vi har et rulleskema på PC der sørger for at vi får lige mange fridage og nogenlunde lige 
mange korte og lange dage.
Det er primært 3 forskellige dage:

1. Besøgsvagten. Telefontid 08.00 – 09.00.  Blandet planlagte – og akutte tider. Der er
også sat tid af til 2 besøg. Fri kl. 16.00

2. Bagvagten. Telefontid 08.00 – 09.00. Blandet planlagte – og akutte tider. Fri ca. 
15.30 når de akutte er behandlet. Bagvagten superviserer uddannelseslægen.

3. 15-vagten.  Planlagte tider. Fri kl. 15.00
Om torsdagen har 1. og 2. åben aftenkonsultation fra 16.00 – 17.00.
Om fredagen ingen 15-vagt og bagvagten har fri kl 14.00
Skemaet giver god mulighed for fleksibilitet til kurser o.l. ved at bytte rundt.

Det tilstræbes at vi mødes mellem 09.00 og 09.10 inden de første ptt. kommer. 
Der er ikke ptt. mellem 12.00 og 13.00 hvor vi dels har frokost og dels konference.

http://www.laegerne-smedegaarden.dk/


Der er personalemøde en gang/måned hvor alle deltager.

Vi bruger EDB systemet Clinea. Via hjemmesiden kan ptt. sende e-mail, bestille tider og 
forny recepter. Det bruges en del. Vi har ca. 1500 kontakter via hjemmesiden pr. måned.

Sygdom, morgen forsinkelse over 5 min., eller andet akut fravær meddeles hurtigst muligt 
på et af de direkte numre.
(udleveres til uddannelseslægen ved start af ansættelsen).

Lokale samarbejdspartnere

I byen findes en lægeforening, som gør en del for samarbejdet i byen.
Der er dels uddannelsesmøder, nytårsfest samt andre møder.
Der er endvidere forskellige møder på sygehuset.

Henvisninger til sygehus foregår primært til Silkeborg og Viborg sygehus. Silkeborg har en 
meget god medicinsk og ortopædkirurgisk afdeling. Der kan selvfølgelig være forhold der 
gør, at man kan vælge andre sygehuse (specielle sygdomme, pt. ønske, ventetider o.l.)

I vores elektroniske fællesmappe kan man se navne og telefonnumre på de mest 
benyttede speciallæger, psykologer, fysioterapeuter og apoteker.
Der er endvidere telefonnumre til sygehuse, Falck og andre.

Uddannelseslægen
Præsentationssamtale:

Før lægen starter inviteres vedkommende til en gensidig præsentationssamtale. Her vil vi 
diskutere hendes/hans forventninger, ønsker til uddannelsesperioden og tutors 
forventninger.
Praksis præsenteres. Uddannelseslægen får forevist sit konsultationslokale. 
Arbejdstilrettelæggelsen gennemgås. Principperne for supervision og vejledning i praksis 
gennemgås. 
Programmet for de første dage i praksis skitseres.

Introduktionsperiode og –samtale:

Inden for de første 2 uger må uddannelseslægens kompetenceniveau erkendes og 
uddannelsen planlægges derudfra.
Vedkommende instrueres i det praktiske/administrative arbejde, og har siddet med hos os 
alle i praksis. 
Der aftales hvilke emner der ønskes undervist i, og der aftales hvornår der afholdes 
justerings- og evalueringssamtaler.

Supervision/undervisning:

Uddannelseslægen har daglig konference med tutorlægen 13.00 – 13.30 hvor patienterne 
gennemgås.
Dels vedkommendes kontakter og dels udvalgte ptt. som tutorlægen har været i kontakt 
med.



Ad hoc supervision foregår med enten telefonisk kontakt eller besked via EDB, hvor 
uddannelseslægen afgør om vedkommende ønsker at tutorlægen kommer ind eller det 
kan klares med et råd.

Der aftales med uddannelseslægen i hvor høj grad deltagelse i vagtarbejdet skal være en 
del af undervisningen. Efter gældende retningslinier (1-2 følgevagter)

Arbejdstilrettelæggelse:

Uddannelseslægen har arbejdstid fra 08.00 til 15.00. De torsdage hvor vedkommende er 
med til aftenkonsultationer dog til kl. 17.00.

Praktiske forhold i praksis

I uddannelseslægens konsultationslokale findes diverse kontorartikler med edb, printer, 
telefon, vægt, højdemåler, synstavle, otoskop, kanyler, sprøjter, strep A test o.l.
I skabet lige uden for findes remedier til GU, kirurgi, stansebiopsi, negleskrab, u-stix,  og 
en del andet.

EKG og lungefunktionsapparat findes på sygeplejerskerummene.

Mikroskop, remedier til blodprøver, forbindinger, skinner findes i laboratoriet.

På laboratoriet findes også diverse vejledninger i tagning af prøver og tolkning af 
laboratoriedata.

I kaffestuen forefindes diverse håndbøger og medicinsk kompendium.

 


