
Uddannelsesprogram 
 

Hoveduddannelsen i Kirurgi 
 

Region Nord 
 

Viborg - Aalborg - Viborg 



Kære kollega 
 

Tillykke med din hoveduddannelsesstilling i kirurgi. Vi håber, at du får et godt uddannelsesforløb 

og bliver glad for opholdet på afdelingerne. 

Dette uddannelsesprogram gælder for den blok du er ansat i, og indeholder generel information om 

specialet, uddannelsen og de afdelinger du skal ansættes på. Uddannelsesprogrammet gælder 

således for hele dit uddannelsesforløb. Logbogen findes til slut i dokumentet. 

Vi vil opfordre dig til hurtigst muligt at downloade målbeskrivelsen for den kirurgiske 

speciallægeuddannelse fra 

http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Speciallaegeuddannelse/Maalbeskrivelse.aspx.  

Vi vil råde dig til at gennemlæse målbeskrivelse og uddannelsesprogram nøje, således at du har 

indsigt i hvilke kompetencer der skal opnås og hvordan evalueringen foregår. 

Når uddannelsen er slut skal den være attesteret med disse dokumenter, der skal bruges af 

Sundhedsstyrelsen til din speciallægeanerkendelse. 

 

� Logbog med signatur og dato ud for hver enkelt kompetence 

� Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement for hver del af ansættelsen 

http://www.videreuddannelsen-

nord.dk/blanketter/attestation+for+tidsm%c3%a6ssig+gennemf%c3%b8rt+uddannelseselem

ent 

� Attestation for gennemført forskningstræningsmodul  

� Kursusbeviser 

 

Vi vil foreslå, at du samler målbeskrivelse, uddannelsesprogram, personlige uddannelsesplaner (der 

udarbejdes i forbindelse med vejledersamtaler), ovenstående dokumenter og anden relevant 

dokumentation i en mappe (portefølje), så du har styr på det. Der er desværre ikke nogen 

elektroniske logbøger o.l. endnu. Der er ikke noget krav om at føre operationsliste, men for din egen 

skyld kan det være nyttigt. Du kan evt. på din egen liste følge op på, hvordan det er gået med dine 

patienter. Sørg for at samle underskrifter i logbogen løbende. 

 

Held og lykke med din speciallægeuddannelse. Venlig hilsen de uddannelsesansvarlige overlæger. 

 
 



Stillingens sammensætning 

Organkirurgisk Afdeling K, Regionshospitalet Viborg                                        år 1 

Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling A, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital      år 2,3 

Organkirurgisk Afdeling  K, Regionshospitalet Viborg                                       år 4,5 

 

 

2 måneders mammakirurgi i løbet af ansættelsen i Aalborg år 2 

Forskningstræningsmodulet skal gennemføres inden udgangen af 3 år under ansættelsen i Aalborg 

 

Om afdelingerne 

 
Organkirurgisk Afdeling K Regionshospitalet Viborg 

Organkirurgisk Afdeling K er en afdeling, der består af Gastroenterologisk kirurgi, Mammakirurgi 

og Urologi. 

Vi udreder og opererer Kolo-Rectalkirurgi,  Hernier (Ventralhernier, Inguinalhernier og 

børnehernier.) (Laparoskopisk og Åben kirurgi)). 

Desuden benign øvre kirurgi (Eks. Refluxkirurgi), galdekirurgi 

Der er stor Endoskopisk aktivitet med bla. ERCP. 

Et stort akut indtag, der udgør ca. 75 % af indlæggelserne. 

 

Afdelingens opbygning: 

Kirurgisk sektion består af i alt 50 senge og  Patienthotelværelser. 

 

Afd. K11.1 på 11. sal: 

Afdeling K11.1, der består af 37 senge opdelt i afsnit A, B og C, hvor afsnit A er afsnit for 

modtagelse af de akutte patienter. I afsnit B ligger Thyroideaopererede, Fundoplikatioopererede og 

de tarmopererede patienter, der er opererede af overlægerne med ansvar for dette afsnit. Desuden 

patienter, der er flyttet fra det akutte afsnit. 

Afsnit C har patienter, der er tilknyttet lægerne, der har ansvaret for dette afsnit, primært kolo-

rektalpatienter. 

 

Afdeling K08 på 8. sal: 



Afdeling K08 har 8 senge med forskellige akutte eller patienter med planlagt kortere 

indlæggelsestid. 

 

Afdeling K05 på 5. sal: 

K05 har 5 senge med Mammakirurgiske patienter eller galde-, eller hernieopererede patienter. 

 

Afdeling U08 på 8. sal: 

U08 er Urologisk Afsnit med 15 senge. 

 

Operationafsnittet er på 5. sal: 

Der er på ugebasis 8 operationsstuer til Det Gastrokirurgiske afsnit og 1 akutstue daglig. 

Desuden 2 operationsstuer i Kjellerup til dagkirurgiske patienter. 

Mammakirurgien har 4½ operationsstuer ugentlig.  

Urologisk afsnit har 5 operationsstuer ugentlig og 2 ugentlige dagkirurgiske stuer i Kjellerup. 

Desuden har urologisk afsnit en deleakutstue daglig. 

 

Endoskopisk afsnit på operationsafsnit: 

På operationsgangen er der også Endoskopiske stuer, hvoraf Kirurgerne har 8 stuer om ugen,  

Urologisk afsnit har 5 stuer om ugen, 3 dage der også er stenbehandling(ESWL). 

  

Ambulatorier beliggende på 4. sal.: 

Gastrokirurgisk afsnit har 2 ambulatoriestuer daglig. En til speciallæge og en til uddannelseslæge. 

Urologisk afsnit har en 2 daglige ambulatoriestue. 

Mammasektionen har 4½ dage med ambulatorieundersøgelser.  

 

Lægestab: 

Gastrokirurgisk afsnit: 7,5 Overlæger (½ Urologisk stilling og ½ kirurgisk stilling), 4 1. 

reservelæger og 14 reservelæger. 

 

Mammakirurgisk afsnit:  

3 Overlæger. 

 



Urologisk afsnit:  

4½ Overlæge, 1 afdelingslæge, 2 1. reservelæge og 2 reservelæger. 

 

Vagtopdeling: 

 

Bag-bagvagt: 4 Overlæger i Bag-bagvagt. 

 

Bagvagten: består af Overlæger, afdelingslæger, 1. reservelæger, Hoveduddannelseslæger. 

 

Mellemvagt: består af hoveduddannelseslæger (Kirurgi, Gynækologi og Urologi), 

Introduktionslæger og læger i Almen praksis Blokstillinger) 

 

Forvagt: består af læger i almen praksis Blokstillinger, Introduktionslæger. 

 

FAME(fælles Akut Modtage Enhed) 

Der er fra august 2009 planlagt en Fælles Akut Modtage Enhed (FAME) til modtagelse af alle 

akutte organkirurgiske og medicinske patienter med ledelse af medicinsk afdeling. 

Der vil indlæggelsesjournalerne blive skrevet af Basis læger. 

 

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A i Aalborg er en universitetsafdeling, der varetager den højt 

specialiserede diagnostik og behandling af patienter med kirurgiske sygdomme for henholdsvis 

Region Nordjylland samt udvalgte diagnosegrupper for en mindre del af Region Midtjylland 

svarende til optageområdet for Regionshospitalet i Viborg. Desuden varetages basisbehandling af 

områdets lokalbefolkning. 

Afdelingen er opdelt i en øvre og en nedre kirurgisk gastroenterologisk sektion (A1 og A2), der 

igen er teamopdelt i såvel pleje- som lægegruppe. Afsnit A3 med 14 stationære akutsenge varetager 

pleje og behandling af afdelingens akut indlagte patienter, såvel øvre som nedre kirurgi. Desuden 

råder afdelingen over et operationsafsnit og et ambulatorium med tilknyttet endoskopifunktion.  

Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling A udgør sammen med Kirurgisk Afdeling i Hobro FBE-

Kirurgi Syd. Læger fra afdelingen i Aalborg, herunder læger i kirurgisk uddannelse, deltager i 

dagkirurgi og endoskopi i Hobro. Optageområdet for FBE-Kirurgi Syd er en del af Jammerbugt 



Kommune, Aalborg kommune samt alle kommuner syd for Limfjorden og beliggende i Region 

Nordjylland.  

Kirurgisk gastroenterologisk afdeling er p.t. normeret med 1 ledende overlæge, der er ud over at 

indgå i afdelings-ledelsen i Aalborg også er leder af Funktionsbærende enhed Kirurgi Syd. 14 

overlæger hvoraf 1 beklæder det kliniske professorat, 4 afdelingslæger, 4 1.reservelæger, 3 

introduktionslæger, 4-5 læger i basisuddannelse og almen medicinsk blok. Hoveduddannelsesforløb 

i kirurgi, i alt 11 stillinger (når fuldt implementeret) varetages i samarbejde med Hjørring, Viborg 

og Randers sygehuse. 

Afdelingen har uddannelsesforpligtigelse for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistenter, 

yngre læger, medicinstuderende, lægesekretærelever og praktikanter. Der foregår kontinuerlig 

introduktion og oplæring, efter og videreuddannelse af de fastansatte medarbejdere. 

Der er et aktivt forskningsmiljø med pågående PhD studier især indenfor trombose ved kirurgiske 

sygdomme samt perioperativ medicin. 

Ledende overlæge Per Gandrup  

Uddannelsesansvarlige overlæger Finn Kallehave  

Professor overlæge, dr.med. Ole Thorlacius-Ussing 

Postgraduat Klinisk Lektor, specialeansvarlig overlæge Karen Lindorff-Larsen  

 

Praktiske forhold og generel uddannelsesplan 

De minimumskompetencer, der skal erhverves i løbet af uddannelsen er anført på listeform sidst i 

uddannelsesprogrammet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kompetencerne omfatter alle de 

lægelige roller, og således omfatter hele patientforløb, håndtering af dokumenter, samarbejde, 

professionalisme og kommunikation samt evidensbaseret og videnskabelig tilgang til specialet. I 

målbeskrivelsen er denne sammenhæng nøjere beskrevet. Rækkefølgen af kompetencerne er valgt 

af hensyn til gradvis tilegnelse af de færdigheder, der er nødvendige for bagvagtskompetence. Det 

forventes at du indgår i bagvagt senest i de sidste 2 år af uddannelsen. Således er håndtering af 

perioperative forhold, basale diagnostiske færdigheder, basale operative og endoskopiske 

færdigheder henlagt til periode I (1. år). I periode II (2-3 år) erhverves yderligere diagnostiske og 

tekniske færdigheder indenfor bl.a. akut traumemodtagelse, diagnostik og behandling af akutte 

gastrointestinale sygdomme inklusive endoskopisk håndtering af blødning. I periode III skal 



speciallægekompetencer om fx. cancersygdomme, inflammatoriske tarmsygdomme og avancerede 

tekniske færdigheder opnås. 

Generel uddannelsesplan 

Planen er et redskab til prioritering af konkrete funktionsområder, som skal indgå i den individuelle 

uddannelsesplan og er dermed et redskab for vejlederfunktionen i tilrettelæggelsen af specifik 

kursus-, forsknings- og klinisk uddannelsesaktiviteter og relevant tidsmæssig planlægning af 

evalueringsstrategi i en kontinuerlig kompetenceudvikling. 

Uddannelsens tre perioder tildeles hver en generel uddannelses- evalueringsplan: 

 
Periode I: (1.år) 

 

Funktionsområdet for uddannelseslægen er i forvagtslaget i periode I, men prioriteres i 

arbejdstilrettelæggelsen med overvægt på specifikke kirurgiske færdighedskompetenceområder.  

Målet i uddannelsesarbejdet er en forberedelse til bagvagtsfunktion, som omfatter en professionel 

tilgang til akut behandlingsstrategi med respekt for kompetenceniveau/udvikling.  

 

Uddannelsestilrettelæggelsen prioriterer funktioner hvor uddannelseslægen møder krydspunkter 

med klinisk akut beslutningsproces som væsentligste kompetence parameter. Konkret planlægning 

placerer derfor uddannelseslægen i arbejdsfunktioner med akut (bagvagts)indhold dvs akutleje/ 

tilsyn under bagvagtssupervision. Tilsvarende prioriteres basale kirurgiske procedure som elektive 

basisoperationer og elektiv –/akut endoskopi. I mindre grad prioriteres elektiv patientmodtagelse. 

 

I uddannelsen er afdelingen meget opmærksom på uddannelseslægens deltagelse i relevant 

kursusaktivitet, forsknings- og kongresaktivitet og specialespecifik sideuddannelse. 

Det forudsættes at der er gennemført introuddannelse med hovedvægt på introduktion af elektiv 

patientmodtagelse samt laparoskopisk- og endoskopisk introduktion. 

 

Kursusaktivitet: se kursusoversigt: 

http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Speciallaegeuddannelse/Kursusoversigt.aspx?lang=da 

 

Intervalforløb(prioriterede indsatsområder) 

 



1-3 mdr.: 

Introduktion til afdeling, vagtsystem, elektiv kirurgi og skopi. 

4-8mdr: 

Tilknytning til bagvagtsfunktion, stuegang og amb. (360 gr) 

 

9-12 mdr. 

Akutleje under supervision. 

 

I kompetenceudviklingen vægtes kompetencer med direkte relation til vagtfunktionen og 

evalueringen tilpasses den konkrete uddannelsesplan som angivet nedenfor.. 

 

Kompetenceevaluering for periode I (år 1): (specifikke kompetencer se udd-progr) 

< 6 mdr.: Præ-postoperative forhold samt vurdere akut abdomen: ved Casebaseret Diskussion i 

reflektiv vagtarbejde (CBD) 

<9 mdr. :Selvstændig udføre for mindre akutte kirurgiske indgreb og opfølgning af oplæring i 

elektiv basiskirurgi. DOPF, VOT 

Evalueringsredskaber: se bilag. 

 

  

Periode II (2.+3. år) 
 

Funktionsområdet for uddannelseslægen er i forvagtslaget i 1. år af periode II og selvstændig 

bagvagtsfunktion i 2. år i periode II, og prioriteres i arbejdstilrettelæggelsen med overvægt på 

specifikke akutte og elektive procedure i basiskirurgi med afdelingsforløb(stuegang).  

Målet i uddannelsesarbejdet er en udvikling til bagvagtsfunktion, som omfatter en professionel 

tilgang til patientbehandling i respekt for kompetenceudvikling. Bagvagtsfunktionen kræver en 

selvstændighed overfor relevant planlægning af differentialdiagnostisk afklaring af akut-/intensiv 

kirurgiske patienter og elektiv behandlingsforløb(basiskirurgi) samt introduktion til ekspertområder 

i specifikke sygdomskategorier. 

 

Uddannelsestilrettelæggelsen prioriterer funktioner hvor uddannelseslægen møder krydspunkter 

med klinisk akut beslutningsproces som væsentligste kompetence parameter. Desuden prioriteres 



introduktion til avancerede GI lidelsers diagnostik og behandlingsplan. Konkret planlægning 

placerer derfor uddannelseslægen i arbejdsfunktioner med akut (bagvagts)indhold, dvs akutleje/ 

tilsyn under bagvagtssupervision og introduktion til specialespecifikke ambulatorier og 

MultiDisciplinær Team, MDT- konference præsentation med superviseret ansvar for hele 

patientforløb og introduktion til professionel rolle i uhensigtsmæssige patientforløb. 

 

I uddannelsen er afdelingen meget opmærksom på uddannelseslægens deltagelse i relevant, 

forsknings- og kongresaktivitet og specialespecifik sideuddannelse. Forskningsemner vil blive 

introduceret i samarbejde med forskningskursusaktivitet. 

 

Kursusaktivitet: se kursusoversigt 

 

Intervalforløb: (prioriterede indsatsområder) 

1-6 mdr.: Introduktion til afdelingens vagtarbejde og akutenhed samt tilknytning til akut terapeutisk 

endoskopi og elektiv basiskirurgi (cholecystektomi, herniekirurgi) 

7-18 mdr.: Selvstændig bagvagtsfunktion, traumehåndtering, superviseret akutkirurgi og 

anastomose- og stomi procedure. 

12-24 mdr.: Udredning og behandling af akutte kirurgiske tilstande samt introduktion af terapeutisk 

og avanceret endoskopi. Forskningstræningsmodul 

 

Kompetenceevaluering for periode II (år 2+3):(specifikke kompetencer se udd-progr.) 

 

<12 mdr.: Traumehåndtering(CBD), Basiskirurgi (VOT). Terapeutisk alm. endoskopi (gas, kolo og 

sigmo) (DOPF) 

<18 mdr.: Akutte kirurgiske tilstande med obstruktion, perforation (lækage), infektion og blødning. 

og vurdere/ visitere relaterede medicinske problemstillinger.(CBD og 360 gr) 

Forskningsplanlægning og professionel rolle i indberetninger til Patientklagenævn-/forsikring mm. 

2 måneders ophold på mammakirurgisk klinik 

<24 mdr.: (noncancer) gastrointestinal anastomose- og stomi. CBD og VOT 

Forskningstræningsmodul evalueres 

Evalueringsredskaber: se bilag. 

 



Periode III (4. + 5 år) 

 
Funktionsområdet for uddannelseslægen er på bagvagtsniveau dvs 1. reservelæge for 

speciallægefunktionen og prioriteres i arbejdstilrettelæggelsen med overvægt på selvstændige 

basiskirurgiske procedure og selvstændig patientforløb i afdelingen og assistance til ekspertkirurgi. 

Målet i uddannelsesarbejdet kompetenceudvikling indenfor speciale- ekspertspecifikke områder 

med prioritering af professionelle patientrelationer i vurdering og rådgivning af muligheder og 

begrænsninger i behandlingsstrategi i et bredere perspektiv (fagligt, kvalitetsudvikling, uddannelse) 

 

Uddannelsestilrettelæggelsen prioriterer funktioner med superviseret ”parallelamb” og 

endoskopifunktion, i ekspertområder og introduktion/ udvikling(deloperationer) af operationer i 

cancerkirurgi og benign ekspertkirurgi. Et særligt indsatsområde er det daglige kliniske arbejde med 

fokus på ”individuel justeret procesbeslutnings- og patientinformation i forberedelse og opfølgning 

af behandlingsforløb” (stuegang). Uddannelseslægen inddrages i administrative funktioner indenfor 

evidensbaseret videreudviklingen af faglige områder og kvalitetsvurderingsredskaber samt 

uddannelsesrelaterede aktiviteter. 

 

Kursusaktivitet: se kursusoversigt 

 

 

Intervalforløb: (prioriterede indsatsområder) 

1-6 mdr.: 

Introduktion til ”Justeret beslutnings- og patientinformation i forberedelse og opfølgning af 

behandlingsforløb” – målrettet problemorienteret stuegang. 

7-18 mdr.: 

Forskningsrelateret aktivitet /præsentation 

Kirurgiske procedurer (delprocedure indenfor ekspert kirurgi) med tværfaglig opfølgning (MDT) 

6-24 mdr.: Adm. aktiviteter: Kvalitetsudvikling, uddannelse, faglig evidensudvikling og 

uhensigtsmæssige patientforløb. 

 

 

Kompetenceevaluering for periode III (år 4+5):(specifikke kompetencer se udd-progr.) 



<6 mdr.: Beslutningskompetence ved patientforløb (stuegang/360 gr) 

<12 mdr.: Kirurgiske færdigheder (DOPF, VOT) 

<18 mdr.: Adm. funktionsområder (CBD) 

Evalueringsredskaber: se bilag 

 

Det er vigtigt at prioritere en løbende evalueringsstrategi for at sikre en tilfredsstillende 

kompetenceudvikling i overensstemmelse med beslutningskompetence i det daglige kliniske arbejde  

 

Kurser  
 

De fælleskirurgiske og specialespecifikke kurser er under revision. Se foreløbig 

kursusplan på www.sst.dk. Du bliver automatisk registreret hos 

hovedkursusleder Randi Beier-Holgersen. Henvendelse kan rettes til 
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 Generelle 

� Ledelse, administration og samarbejde II 3+1 dag www.rm.dk  

� Ledelse, administration og samarbejde III 4 dage 

Sundhedsstyrelsen, 

www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Speciallaegeuddannelse/Kursusoversigt/tvaerf

agligekurser.aspx individuel tilmelding efua@sst.dk 

 Fælleskirurgiske 

 Specialespecifikke 

 Regionale 

� Der er i øjeblikket tilbud om 2 dages kursus i koloskopi på simulator, 1 dags 

færdighedskursus i endoskopisk behandling af øvre gastrointestinal blødning. 

Indkaldelse via den regionale færdighedstræningsorganisation  

 

 

 



Forskningstræningsmodulet 

20 dage, heraf 10 dage kursus. Gennemføres i løbet af 2-3 år 

Læs mere i målbeskrivelsen og på www.videreuddannelsen-nord.dk 

� 3 dages tværfagligt kursus, tilmelding 

www.health.au.dk/uddannelse/evu/andenevu/laegeevu 

� 7 dages specialespecifikt kursus 

Afholdes 1 gang årligt, du får besked om kursustidspunkt og tilmelding 

10 dage til projektarbejde og vejledning. Din vejleder på modulet udpeges i 

afdelingen.  

Der skal udfærdiges en aftale om projektets indhold, omfang og vejledning. 

www.videreuddannelsen-

nord.dk/blanketter/standardaftale+forskningstr%c3%a6ningsmodul  

Kontrakten sendes til godkendelse til specialets postgraduate kliniske lektor 

Overlæge Karen Lindorff-Larsen, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A, Aalborg 

Sygehus, Århus Universitetshospital, Hobrovej, 9000 Aalborg DK. 

lindorff@dadlnet.dk 

Din vejleder evaluerer og godkender det afsluttede projekt. 

Hvis du er PhD skal du ikke gennemgå dette modul. Forskningsår giver merit for 3 

dages kurset. 

 

Vejledning og evaluering 

 

Ved starten af hver ansættelsesperiode gennemføres en samtale mellem den uddannelsessøgende 

og den kliniske vejleder. Ved denne samtale fastlægges den individuelle uddannelsesplan på 

baggrund af uddannelsesprogrammet og eventuelle dokumenterede kompetencer hos den 

uddannelsessøgende. Uddannelsesplanen indeholder aftaler om deltagelse i kurser og særlige ønsker 

hos uddannelseslægen. 

De nødvendige kompetencer fremgår af logbogen. Hver enkelt kompetence skal signeres og 

datomarkeres af en klinisk vejleder. 

Se overordnet beskrivelse af evalueringsmetoder i målbeskrivelsen. 

 



Der skal afholdes mindst 3 vejledersamtaler i løbet af ansættelsen og gennemføres mindst 4 

casebaserede diskussioner ud fra relevante kliniske problemstillinger årligt. (skabelon se bilag). 

 

Halvvejs i forløbet foretages en 360 graders evaluering, som kan gentages efter behov (se bilag) 

 

Ved alle superviserede operative indgreb og 5 endoskopiske procedurer af hver slags udfyldes det 

tilhørende evalueringsskema af den superviserende læge. Det er uddannelseslægens ansvar, at dette 

gennemføres. (se bilag) 

 

 

Ved hver ansættelses afslutning skal den uddannelsesansvarlige overlæge  

attestere, at samtlige mål for forløbet er nået, og at det tidsmæssige aspekt er overholdt. 

 

Ved ansættelsens afslutning evaluerer lægen afdelingen på evaluer.dk 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Evalueringsskema Operative Færdigheder 

Evalueringsskema Endoskopi 

360 graders evaluering 

Skabelon til casebaseret diskussion 

 

 

Links 

Målbeskrivelse www.sst.dk 

Attestation for tidsmæssigt gennemført forløb www.videreuddannelsen-nord.dk 

Dansk Kirurgisk Selskab www.kirurgisk-selskab.dk/dks/ 

Yngre Danske Kirurger www.yngredanskekirurger.dk 



 

 

Kompetencer 
 
Kompetencerne er opdelt i  

• Præ- per- og postoperative 
• Diagnosespecifikke 
• Endoskopiske 
• Laparoskopiske 
• Generelle 

 
Du kan i målbeskrivelsen se, hvilke af lægens 7 roller, der er indeholdt i den enkelte kompetence. 
 
Udfor hver kompetence er angivet den periode, hvori kompetencen senest skal være erhvervet og 
dokumenteret i logbogen. Periode I = år 1, periode II = år 2-3, periode III = år 4-5 
 
 
Præ- per- og postoperative kompetencer: 
Delkompetence Læringsstrategi Evalueringsstrategi Periode 
Præoperative    
Være kontaktlæge for egne 
operationspatienter og 
informere patienten om dette. 

Case-baseret læring 
inkl. feedback 

CBD anvendes ved 
feedback 

I 

Informere om tobak og 
spiritus´ risiko og 
ernæringens betydning i 
forbindelse med kirurgi 

Superviserede samtaler 
med patienter/pårørende 
med efterfølgende 
feedback og evaluering  

360 grader evaluering I 

Demonstrere forståelse for 
comorbiditets indflydelse på 
kirurgi samt ordinere 
tromboseprofylakse, 
perioperativ antibiotika og 
ernæringsscreening. 

Case-baseret læring 
inkl. feedback 

CBD anvendes ved 
feedback; VOT ved 
specifikke indgreb 

I 

Stille operationsindikation, 
ordinere lejring af patient og 
dokumentere dette  

Struktureret observation 
med efterfølgende 
feedback 

DOPF 
VOT 

I 

Informere patient og 
pårørende om indgreb, 
komplikationer og indhente 
accept fra patienten  

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 
Superviserede samtaler 
med patienter/pårørende 
med efterfølgende 
feedback  
Struktureret observation 
med efterfølgende 
feedback 

360 graders evaluering 
CBD 

I 

Peroperative    
Sikre patientens identitet på Struktureret observation CBD I 



operationsstuen, sikre evt. 
markering og afholde time 
out 

med efterfølgende 
feedback 

360 graders evaluering 

Demonstrere sikker 
genkendelse af de anatomiske 
forhold og patologiske 
abnormaliteter 

Struktureret observation 
med efterfølende 
feedback 

VOT for alle indgreb 
nævnt under diagnose-
specifikke 
kompetencer 

I 

Postoperative   I 
Dokumentere indgreb og 
postoperative plan inkl 
kodning af diagnose og 
behandling 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

CBD for alle indgreb 
nævnt under diagnose-
specifikke 
kompetencer 

I 

Informere patient/pårørende 
om fund og indgreb og 
dokumentere dette i journalen 

Superviseret samtale 
med efterfølgende 
feedback. 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

360 graders evaluering 
CBD 

I 

Informere plejepersonale om 
indgreb og dokumentere 
postoperativ plan  

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 
 

CBD for alle indgreb 
nævnt under diagnose-
specifikke 
kompetencer  
360 graders evaluering 

I 

Ordinere sufficient 
postoperativ ernæring 
 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 
Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

CBD for alle indgreb 
nævnt under diagnose-
specifikke 
kompetencer  
 

I 

Ordinere sufficient 
smertebehandling 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 
Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

CBD for alle indgreb 
nævnt under diagnose-
specifikke 
kompetencer  
 

I 

Varetage postoperativ væske- 
og elektrolytbehandling 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 
Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

CBD for alle indgreb 
nævnt under diagnose-
specifikke 
kompetencer  
 

I 

Ordinere postoperativ 
mobilisering  

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 
Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

CBD for alle indgreb 
nævnt under diagnose-
specifikke 
kompetencer  
 

I 

Diagnosticere, behandle og 
viderevisitere de hyppigst 
forekommende kirurgiske 
samt medicinske 
komplikationer 
 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 
 

CBD for alle indgreb 
nævnt under diagnose-
specifikke 
kompetencer  

I 



 
 
Diagnosespecifikke kompetencer 
 
Traumepatienten 
 

   

Redegøre for forskellige 
traumemekanismer, 
patofysiologi og klinik ved 
abdominale traumer 

Kursus med efter 
følgende præsentation 
Ultralydskursus 
Billeddiagnostisk kursus 

Godkendte kurser II 

Vurdere en kirurgisk 
traumepatient og instituere 
livsreddende behandling 
samt kende sin rolle i 
traumeteamets arbejde 
(ATLS-principper). 
 

 Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback af 
alle større traumer, som 
den uddannelsessøgende 
har modtaget. 
Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

CBD for alle traumer 
Godkendt kursus 

II 

Diagnosticere og behandle 
abdominale 
katastrofetilstande forårsaget 
af traumer mod abdomen 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback af 
alle større traumer, som 
den uddannelsessøgende 
har modtaget 
Struktureret oplæring 
med feedback af 
explorativ laparotomi 
Traumatologi kursus 

CBD for alle traumer 
VOT for alle større 
opererede 
traumetilstande 
(damage kontrol)  
 
Godkendt kursus 

III 

Frilægge større arterier, og 
anlægge en kar-anastomose, 
 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

Godkendt kursus 
 

I 

Kendskab til thoracotomi 
samt kunne diagnosticere 
hæmopericardium og 
foretage aflastning. 
 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

Godkendt kursus I 

Anlægge pleuradræn og 
eventuelt viderevisitere til 
anden relevant behandling 

Struktureret oplæring 
med feedback. 
Kursus 

DOPF 
Godkendt kursus 

I 

 
Akut abdomen 
 

   

Vurdere patienter samt 
planlægge og tolke 
udredningsprogram for 
patienter med akut abdomen 
herunder have kendskab til 
differential diagnoser, der 
relaterer sig til bl.a. 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 
Ultralydskursus 
Billeddiagnostisk kursus 

CBD 
 
Godkendte kurser 

I 



gynækologi, urologi o.lign. 
Diagnosticere og 
viderevisitere patienter med 
aortaaneurismer  

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

Godkendt kursus 
 

I 

Diagnosticere patienter med 
akutte smerter og blødning 
fra urinveje og viderevisitere 
til relevant behandling 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

Godkendt kursus I 

Diagnosticere og behandle 
patienter med  

• akut appendicitis  
• diverticulitis 
• ileus  
• perforation af 

abdominale 
hulorganer  

• akut 
cholecystitis/kolangit
is 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback  
Struktureret oplæring 
med feedback 

CBD 
 
VOT 

II 

Diagnosticere og 
symptomatisk behandle 
patienter med acut 
pancreatitits samt kende 
indikation for 
viderevisitering. 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

Godkendt kursus 
CBD 

II 

Foretage by-pass, 
anastomose og resektion af 
tyndtarm og colon 

Struktureret oplæring 
med feedback  
 

VOT 
 

III 

Foretage stomi på tyndtarm 
og colon 

Struktureret oplæring 
med feedback  
 

VOT 
 

II 

Diagnosticere og visitere 
patienter med 
esophagusperforation 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

CBD III 

Diagnosticere og foretage 
primær kirurgisk revision af 
nekrotiserende fascitis, 
herunder fourniers gangræn 
og kunne viderevisitere til 
special afdeling 

Struktureret oplæring 
med feedback 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

VOT 
CBD 

II 

 
Benigne esophaguslidelser 
 

   

Diagnosticere og behandle 
patienter med 
refluksesophagitis 
 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

CBD II 



Diagnosticere og behandle 
patienter med esophagus 
striktur 

Struktureret oplæring 
med feedback 
 

 DOPF III 

 
Benigne 
gastrointestinalelidelser 
 

   

Diagnosticere og behandle 
patienter med gastritis, ulcus 
ventriculi/duodeni og 
stenose/striktur i tyndtarm 
 

Struktureret oplæring 
med feedback 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

VOT 
CBD 

I 

Kende principperne til 
diagnostik af mikro- og 
makroblødning fra 
mavetarmkanalen og kunne 
anvende dette i praksis 
 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

Godkendt kursus 
CBD 

II 

Gennemstikke blødende kar 
i ventrikel og duodenum 

Struktureret oplæring 
med feedback 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

VOT 
CBD 

III 

Diagnosticere Crohns 
sygdom, colitis ulcerosa og 
andre inflammatoriske 
tarmlidelser. 
Viderevisitere til 
specialafdeling 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

Godkendt kursus 
CBD 

III 

Diagnosticere, behandle og 
evt. viderevisitere 
• motilitetsforstyrrelser i 

colon  
• fistler i colon/rektum  
• polypper i colon/rektum 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

Godkendt kursus 
CBD 
DOPF 

III 

Diagnosticere og behandle  
• tumores 

hæmoroidales 
• fissura ani  
• abscessus perianalis 

inkl. fistler 
Diagnosticere og visitere: 

• stenosis ani  
• prolapsus recti/ani  

 

Struktureret oplæring 
med feedback 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

VOT 
CBD 

III 

 
Benigne 
lever/galdevejslidelser 

   



 
Diagnosticere og behandle 
patienter med pancreatitis 
acuta, cholecystolithiasis, 
cholecystitis og cholangitis  

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 
Struktureret oplæring 
med feedback 

Godkendt kursus 
CBD 
VOT 

III 

Diagnosticere og visitere 
hepatologiske sygdomme 
herunder hepatitis og 
cirrhose til medicinsk 
behandling 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

Godkendt kursus 
CBD 

II 

Diagnosticere og visitere 
patienter med 
galdegangsstriktur og 
choledocholithiasis  

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

Godkendt kursus 
CBD 

II 

 
Cancer lidelser 
 

   

Redegøre for kirurgiske 
kræftlidelsers carcinogener, 
kinetik, 
metastaseringsformer og 
klassifikation. Udvise 
multidisciplinær tilgang til 
cancerlidelser. Anvende 
dette i klinikken. 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

Godkendt kursus 
CBD 

III 

Foretage intraoperativ eller 
endoskopisk biopsi ved 
mistanke om primær cancer 
eller metastaser  
 

Struktureret oplæring 
med feedback 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

VOT 
CBD 

II 

Diagnosticere og visitere 
patienter med  
• esophaguscancer  
• ventrikelcancer 
• tyndtarmscancer (GIST) 
• galdevejscancer  
• lever/pancreascancer 
• rektum- og analcancer 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

CBD III 

Udføre 
gastroenteroanastomose 

Struktureret oplæring 
med feedback 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

VOT 
CBD 

II 

Diagnosticere og behandle Struktureret oplæring VOT III 



patienter med tyndtarms- og 
coloncancer. 

med feedback 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

CBD 

Udføre palliativ behandling 
ved uhelbredelig sygdom, 
herunder smertelindring, 
palliativ kirurgi og anden 
symptombehandling. 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

Godkendt kursus 
CBD 

III 

 
 
Mamma lidelser 
 

  Periode 

Udføre klinisk undersøgelse 
og vurdere om tumorer er 
maligne, suspekte eller 
benigne samt vælge korrekt 
udredningsstrategi og 
visitere til korrekt 
behandling.  

Struktureret oplæring i 
mamma ambulatoriet 
med direkte feedback 

DOPF 
CBD 

II 

Udføre fin- og 
grovnålsbiopsi  

Struktureret oplæring i 
mamma ambulatoriet 
med direkte feedback 
 

VOT II 

Kunne punktere 
mammaabsces 

Struktureret oplæring 
med direkte feedback 
 

VOT II 

Kunne ekstirpere en benign 
tumor 

Struktureret oplæring i 
mamma 
ambulatoriet/operationsg
angen med direkte 
feedback 
 

VOT II 

Kende den diagnostiske 
strategi og principper for 
triple diagnostik ved cancer 
mammae herunder tolke 
mikroskopisvar samt 
billeddiagnostiske resultater 
samt informere patient om 
de behandlingsmæssige 
konsekvenser. 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback. 
Struktureret oplæring i 
mamma ambulatoriet 

CBD II 

Kende de overordnede 
principper for kirurgisk 
behandling og have deltaget 
og foretaget deloperationer 
ved mastektomi med 
exairesis axillae, 
lumpektomi og sentinel 

Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback. 
Oplæring i at kunne 
vælge mellem de 
forskellige 
operationsmetoder 

CBD 
VOT 

II 



node biopsi 
Kunne udføre simpel 
mastektomi 

Struktureret oplæring 
med direkte feedback 

VOT II 

 
Hernier og kirurgi 
foretaget på hudoverflader 
 

   

Diagnosticere og behandle  
• inguinale, femorale, 

umbilikale og 
incisionelle hernier 

Diagnose og behandle eller 
visitere 
• andre hernier 

Struktureret oplæring 
med feedback 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 

VOT 
CBD 

II 

Diagnosticere og behandle  
• cystis pilonidalis 

 
 

Struktureret oplæring 
med feedback 
Case-baseret læring med 
efterfølgende feedback 
Kursus 

VOT 
CBD 
Godkendt kursus 

I 

 
Børnekirurgi  
 

   

Have kendskab til kirurgiske 
sygdomme hos børn og 
kunne viderevisitere disse 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

Godkendt kursus II 

 
Endokrinkirurgi 

   

Have kendskab til 
endokrinkirurgiske 
sygdomme og kunne 
viderevisitere disse 

Kursus med 
efterfølgende 
præsentation 

Godkendt kursus III 

 
Endoskopiske kompetencer 
 
Redegøre for apparatur, 
sedation, sikkerhed og 
komplikationer i forbindelse 
med esophago-gastro-
duodenoskopi (OGD) 

Kursus i gastrointestinal 
endoskopi inklusive 
simulationstræning 

Gennemført kursus  I 

Udføre OGD Struktureret oplæring 
med mulighed for 
ugentlig træning 

DOPF   

Udføre endoskopisk  
• biopsitagning  
• behandling af 

stenosis/strictura 
esophagi  

Struktureret oplæring 
med efterfølgende 
feedback 
 

 DOPF II 



• behandling af øvre 
gastrointestinal blødning 
inkl esophagus varicer og 
ulcus 

Anlægge PEG sonde Struktureret oplæring 
med efterfølgende 
feedback 

DOPF III 

Redegøre for sikkerhed og 
komplikationer i forbindelse 
med nedre endoskopi 

Kursus i gastrointestinal 
endoskopi inklusive 
simulationstræning 
 

Gennemført kursus  I 

Udføre sigmoideoskopi 
 

Struktureret oplæring 
med efterfølgende 
feedback 

DOPF 
 

I 

Udføre koloskopi Struktureret oplæring 
med efterfølgende 
feedback 

DOPF II 

Udføre endoskopisk  
• behandling for nedre 

gastrointestinal 
blødning 

• polypfjernelse og 
udtage præparat til 
histologisk 
undersøgelse 

Struktureret oplæring 
med efterfølgende 
feedback 
 

DOPF II 

Kendskab til de diagnostiske 
og behandlingsmæssige 
muligheder ved ERCP, 
MRCP, EUL, CT kolografi 
og andre avancerede 
endoskopiske procedurer. 

Kursus i gastrointestinal 
endoskopi  

Gennemført kursus  II 

 
 
Laparoskopiske kompetencer 
 
Redegøre for apparatur, 
sikkerhed og komplikationer i 
forbindelse laparoskopisk 
kirurgi 

Kursus i 
gastrointestinal 
endoskopi inklusive 
simulationstræning 

Gennemført kursus  I 

Udføre diagnostisk 
laparoskopi såvel elektivt 
som akut 
Slå råbåndsknude ekstra- og 
intrakorporalt 

Struktureret oplæring 
med efterfølgende 
feedback 
Laparoskopisk kirurgi 
kursus 

VOT 
 
Godkendt kursus 

I 

Udføre laparoskopisk 
cholecystectomi og 
appendectomi  

Struktureret oplæring 
med efterfølgende 
feedback 

VOT I 

Ansvarlig for at være Selvstudie Fremlægning af ny III 



orienteret om udviklingen 
indenfor laparoskopi mhp. 
erhvervelse af kompetencer 
som kan gøre den fremtidige 
kirurgiske behandling mindre 
traumatiserende 

Udarbejdelse af nye 
vejledninger 

vejledning 

 
 
 
Generelle kompetencer 
 
Udnytte ressourcer rationelt i 
afstemning af, 
uddannelsesbehov og 
forskning  

Udarbejdelse af 
forskningsprojekt  

Gennemførelse af 
forskningstræning
modul 

II 

Motivere og engagere i 
sundhedsorganisationen 

Varetage 
vejlederfunktion 

Dokumentere 
afholdte 
vejledersamtaler 
med varetagelse 
af rådgivning 

III 

Anvende 
informationsteknologi 

Opsøge viden og 
formidle denne ved 
konferencer etc. 
Udarbejde vejledninger 
og forskningsprojekt 

Godkendt indlæg 
eller vejledning, 
Gennemførelse af 
forskningstræning
modul 

II 

Praktisere faget i etisk 
overensstemmelse med 
forpligtigelserne som læge 

Indberette utilsigtede 
hændelser. Besvare 
klagesager til 
Embedslægeinstitution
ens tilfredsstillelse 

Fremvise kopi af 
indberetning samt 
besvarelse til brug 
ved 
vejledersamtale. 

II 

 
 



Case-baseret Diskussion (CBD) 
 
Uddannelsessøgendes 
navn:__________________________________________________________ 
Patientforløb/klinisk 
problemstilling:_____________________________________________________ 
Under den case-baserede diskussion skal den uddannelsessøgende vurderes mhp. 
forståelse for nedenstående punkter i casen: 
 
 Under 

niveau På niveau Over niveau Er ikke 
relevant 

Kontinuitet i patientforløb     

Information vedr. tobak/spiritus     

Comorbiditet     

Tromboseprofylakse     

Antibiotikabehandling     

Ernæringsscreening/terapi.     

Operationsindikation     

Information om indgreb, komplikationer og accept fra patienten     

Dokumentation af indgreb og postoperative plan i journalen inkl. 
kodning     

Dokumentation af information om indgreb og fund     

Smertebehandling     

Væske- og elektrolytbehandling     

Mobilisation     

Kirurgiske samt medicinske komplikationer 
     

Udskrivelse og videre plan     

Formalia: Kontakttlægeordningen, sikring af patientens identitet 
på operationsstuen, evt. markering og afholdelse af time out     

Generel klinisk forståelse af casen     

Kommentarer/plan for forbedring: 
 
Vejleder:________________________________________________________________________ 
Underskrift:______________________________________________________________________ 



Vurderingsskala til bedømmelse af operativ teknik 
 
Den uddannelsessøgendes navn _____________________________________ 
Cpr. ______________________ 
 
Skalaen kan anvendes ved forskellige indgreb på forskellige uddannelsesniveauer og indenfor samme indgreb over tid 
til dokumentation for progression i tekniske færdigheder. Reference: Reznik R et al.: Testing technical skills via an 
innovative ”Bench Station” examination. Am J Surg 1997; 173: 226-30. 
 
Dato_____________________  Operation _________________________________________ 
 
Kode____________________ 
 
Hospital/afsnit ____________ Supervisor __________________________________________ 
 
Cirkuler det tal, der svarer til den uddannelsesøgende læges udførelse indenfor hver kategori uden at tage hensyn til 
lægens uddannelsesniveau. 
 
Respekt for 
vævsstrukturer 

Tid og 
bevægelser 

Instrument- 
håndtering 

Kendskab til 
instrumenter 

Fremdrift i 
operationen 

Anvendelsen 
af assistent 

Kendskab til 
den 
specifikke 
procedure 

1 
Hyppigt og unødvendig 
belastning af væv eller 
beskadigelse ved uhen-
sigtsmæssig  brug af 
instrumenter 
 

1 
Mange unødvendige 
bevægelser 

1 
Bruger instrumenterne 
uhensigtsmæssigt ved 
forsigtige, tøvende eller 
klodsede bevægelser 

1 
Spørger ofte efter 
forkerte instrumenter 
eller anvender forkerte 
instrumenter 

1 
Stopper tit operationen 
og synes ubekendt med 
næste skridt 

1 
Placerer konsekvent 
assistenten dårlig eller 
undgår at bruge denne 

1 
Utilstrækkeligt 
kendskab. Har behov 
for specifik instruktion 
for hver fase af 
operationen 

2 
 

 

2 2 2 2 2 2 

3 
Omhyggelig håndtering af 
væv, men forårsager 
lejlighedsvis uhen-
sigtsmæssig vævsskade 
 

3 
Effektiv tid / 
bevægelsesmønster, 
men enkelte unød-
vendige bevægelser 

3 
Kompetent anvendelse 
af instrumenterne, men 
virker lejlighedsvis stiv 
eller klodset 

3 
Kender  navnene på de 
fleste instrumenter og 
anvender de rigtige 
 

3 
Demonstrerer en vis 
forud planlægning af 
indgrebet og har en 
rimelig fremdrift i dets 
forløb 

3 
Anvender assistenterne 
hensigtsmæssigt det 
meste af tiden 

3 
Kender alle vigtige 
faser i operationen 

4 
 

 

4 4 4 4 4 4 

5 
Håndterer væv 
hensigtsmæssigt med 
minimal vævsskade 
 

5 
Tydelig økonomisering 
med bevægelserne og 
maksimal effektivitet 

5 
Flydende anvendelse af 
instrumenterne og ingen 
klodsethed 

5 
Tydelig fortrolig med 
instrumenternene og 
deres navne 

5 
Tydeligt forud planlagt 
operationsforløb med 
uanstrengt overgang 
 fra den ene fase til den 
næste 

5 
Anvender assistenter 
strategisk korrekt og 
med størst udbytte i alle 
faser 

5 
Demonstrerer 
fortrolighed med alle 
faser af operationen 

 
 
Generelt har lægen løst opgaven 
 
Tilfredsstillende   Utilfredsstillende 
�  �  �  
 
Evt. bemærkninger 
 
 
 
 
Underskrift:___________________________________________________________________  



Direkte Observation af praktiske Færdigheder (DOPF) 
 
 
 
Den uddannelsessøgendes navn _____________________________________ 
Cpr. ______________________ 
 
Skalaen kan anvendes ved forskellige indgreb på forskellige uddannelsesniveauer og indenfor samme indgreb over tid 
til dokumentation for progression i tekniske færdigheder. Bruges ved mindre indgreb eller endoskopiske procedurer. 
 
Dato_____________________  Indgreb _________________________________________ 
 
Kode____________________ 
 
Hospital/afsnit ____________ Supervisor __________________________________________ 
 
Cirkuler det tal, der svarer til den uddannelsesøgende læges udførelse indenfor hver kategori uden at tage hensyn til 
lægens uddannelsesniveau. 
 
 

Tid og 
bevægelser 

Instrument/ 
endoscop 
håndtering 

Fremdrift i 
indgreb/ 
endoscopi 

Kendskab til 
den 
specifikke 
procedure 

1 
Mange unødvendige 
bevægelser 

1 
Bruger instrumenterne 
/endoskop 
uhensigtsmæssigt ved 
forsigtige, tøvende eller 
klodsede bevægelser 

1 
Stopper tit under 
indgreb/scopi og synes 
ubekendt/usikker med 
næste skridt 

1 
Utilstrækkeligt 
kendskab. Har behov 
for specifik instruktion 
for hver fase af 
proceduren 

2 2 2 2 
3 

Effektiv tid / 
bevægelsesmønster, 
men enkelte unød-
vendige bevægelser 

3 
Kompetent anvendelse 
af instrumenterne/ 
endoskop, men virker 
lejlighedsvis stiv eller 
klodset 

3 
Demonstrerer en vis 
forud planlægning af 
indgrebe/scopient og 
har en rimelig fremdrift 
i dets forløb 

3 
Kender alle vigtige 
faser i proceduren 

4 4 4 4 
5 

Tydelig økonomisering 
med bevægelserne og 
maksimal effektivitet 

5 
Flydende anvendelse af 
instrumenterne/endoskop 
og ingen klodsethed 

5 
Tydeligt forud planlagt 
forløb med uanstrengt 
overgang  fra den ene 
fase til den næste 

5 
Demonstrerer 
fortrolighed med alle 
faser af  proceduren 

 
 
Generelt har lægen løst opgaven 
 
Tilfredsstillende   Utilfredsstillende 
�  �  �  
 
Evt. bemærkninger 
 
 
 
 
 
Underskrift:___________________________________________________________________ 
  



Skema til 360 graders evaluering af hoveduddannelseslæge: _________ 
 
Læs venligst udsagnene grundigt igennem og sæt et kryds i den mest relevante kolonne. Hvis du ikke har haft mulighed 
for at observere de nævnte aktiviteter, så kryds af i ”ikke i stand til at kommentere”.  
Ved afkrydsninger i ”utilfredsstillende” er det påkrævet at skrive begrundelsen f.eks. på bagsiden, og ved afkrydsning i 
”Behov for forbedringer” anmodes om forslag – kan ligeledes skrives på bagsiden. 
Den uddannelsessøgende vil blive konfronteret med skemaerne under evalueringssamtalen. 
 
 
Den uddannelsessøgende læge: 

Ikke i stand til 
at kommentere 

Utilfreds-
stillende 

Behov for 
forbedringer 

Tilfreds-
stillende 

Meget 
tilfreds-
stillende 

Behandler patienter høfligt og hensynsfuldt 
 

     

Informerer om livstilsfaktorer og risiko og 
ernæringens betydning i forbindelse med kirurgi 
 

     

Informerer patient og pårørende om indgreb, 
komplikationer og indhente accept fra patienten 
 

     

Sikrer patientens identitet på operationsstuen, 
sikrer evt. markering og afholder time out 
 

     

Informerer patient/pårørende om fund og indgreb 
og dokumentere dette i journalen 

     

Informerer plejepersonale om indgreb og 
dokumenterer postoperativ plan 
 

     

Varetager ”papirarbejdet” til tiden (f.eks. 
epikriser, breve) 

     

Svarer og kommer, når det ønskes, at en patient 
skal bedømmes 

     

Etablere, fastholde og afslutte en lægefaglig 
relation til patienter og pårørende 

     

Samarbejder godt i team 
 

     

Er bevidst om egne faglige grænser og søger hjælp 
når der er behov for det 

     

Udviser professionel personlig og interpersonel 
adfærd 

     

Udviser praktiske kirurgiske evner svarende til 
uddannelsesniveau 

     

 
Dato: ______________  Underskrift: ___________________ Kommentarer med underskrift på 
bagsiden: Tak for hjælpen - afleveres senest den _____________ til vejleder ___________, XXX Afdeling, YYY 
Sygehus  
 



 

 

 

Logbog 

 

Hoveduddannelsen i Kirurgi 

 

 
 

Navn: 

Stillingsnummer: 

Afdelinger: 

Periode: 



 
 
Præ- per- og postoperative kompetencer: 
 
Delkompetence Evalueringsstrategi Signatur/dato 
Præoperative   
Være kontaktlæge for egne operationspatienter 
og informere patienten om dette. 

CBD anvendes ved feedback  

Informere om tobak og spiritus´ risiko og 
ernæringens betydning i forbindelse med 
kirurgi 

360 grader evaluering  

Demonstrere forståelse for komorbiditets 
indflydelse på kirurgi samt ordinere 
tromboseprofylakse, perioperativ antibiotika og 
ernæringsscreening. 

CBD anvendes ved feedback; 
VOT ved specifikke indgreb 

 

Stille operationsindikation, ordinere lejring af 
patient og dokumentere dette  

DOPF 
VOT 

 

Informere patient og pårørende om indgreb, 
komplikationer og indhente accept fra patienten  

360 graders evaluering 
CBD 

 

Peroperative   
Sikre patientens identitet på operationsstuen, 
sikre evt. markering og afholde time out 

CBD 
360 graders evaluering 

 

Demonstrere sikker genkendelse af de 
anatomiske forhold og patologiske 
abnormaliteter 

VOT for alle indgreb nævnt 
under diagnose-specifikke 
kompetencer 

 

Postoperative   
Dokumentere indgreb og postoperative plan 
inkl. kodning af diagnose og behandling 

CBD for alle indgreb nævnt 
under diagnose-specifikke 
kompetencer 

 

Informere patient/pårørende om fund og 
indgreb og dokumentere dette i journalen 

360 graders evaluering 
CBD 

 

Informere plejepersonale om indgreb og 
dokumentere postoperativ plan  

CBD for alle indgreb nævnt 
under diagnose-specifikke 
kompetencer  
360 graders evaluering 

 

Ordinere sufficient postoperativ ernæring 
 

CBD for alle indgreb nævnt 
under diagnose-specifikke 
kompetencer  
 

 

Ordinere sufficient smertebehandling CBD for alle indgreb nævnt 
under diagnose-specifikke 
kompetencer  
 

 

Varetage postoperativ væske- og 
elektrolytbehandling 

CBD for alle indgreb nævnt 
under diagnose-specifikke 
kompetencer  
 

 

Ordinere postoperativ mobilisering  CBD for alle indgreb nævnt 
under diagnose-specifikke 
kompetencer  
 

 

Diagnosticere, behandle og viderevisitere de 
hyppigst forekommende kirurgiske samt 
medicinske komplikationer 
 

CBD for alle indgreb nævnt 
under diagnose-specifikke 
kompetencer  

 

 



 
Diagnosespecifikke kompetencer 
 

 
Traumepatienten 
 

Evalueringsmetode/krav  

Traumatologi kursus  Redegøre for forskellige traumemekanismer, 
patofysiologi og klinik ved abdominale traumer Ultralydskursus  
Vurdere en kirurgisk traumepatient og 
instituere livsreddende behandling samt kende 
sin rolle i traumeteamets arbejde (ATLS-
principper) 

 

Diagnosticere og behandle abdominale 
katastrofetilstande forårsaget af traumer mod 
abdomen 

 

Anlægge pleuradræn og eventuelt 
viderevisitere til anden relevant behandling 

CBD for større traumer, som 
den uddannelsessøgende har 
været involveret i. 
VOT for alle større opererede 
traumetilstande (damage 
kontrol)  
DOPF ved anlæggelse af 
pleuradræn  

 
Frilægge større arterier, og anlægge en kar-
anastomose Godkendt karkirurgisk kursus  
Kendskab til thoracotomi samt kunne 
diagnosticere hæmopericardium og foretage 
aflastning. 

Godkendt thoraxkirurgisk 
kursus  

 
Akut abdomen 
 

Evalueringsmetode/krav   

Vurdere patienter samt planlægge og tolke 
udredningsprogram for patienter med akut 
abdomen herunder have kendskab til 
differential diagnoser, der relaterer sig til bl.a. 
gynækologi, urologi o. lign. 

 

Diagnosticere og behandle patienter med  
• akut appendicitis  
• diverticulitis  
• ileus  
• perforation af abdominale hulorganer  
• akut cholecystitis/cholangitis 

CBD af flere af de omtalte 
patientgrupper 
 
VOT ved kirurgisk behandling 
af patienter med perforation af 
hulorgan, ileus tilstande og 
kirurgisk behandling af akut 
cholecystitis 

 

Diagnosticere og viderevisitere patienter med 
aortaaneurismer Godkendt karkirurgisk kursus  
Planlægge og tolke udredningsprogram for 
patienter med blødning fra urinveje samt kende 
indikationen for viderevisitering. 

Godkendt urologisk kursus  

Diagnosticere og symptomatisk behandle 
patienter med akut pancreatitis samt kende 
indikation for viderevisitering. 

Godkendt kursus 
CBD  

Foretage resektion af, by-pass og anastomose 
af tyndtarm og colon  

Foretage stomi på tyndtarm og colon 

VOT af de anførte procedurer.  
  

Diagnosticere og visitere patienter med 
esophagusperforation CBD 

 
 

Diagnosticere og foretage primær kirurgisk 
revision af nekrotiserende fasciitis, herunder 
Fourniers gangræn og kunne viderevisitere til 
specialafdeling 

VOT 
CBD 

 
 
 



Redegøre for apparatur, sikkerhed og 
komplikationer i forbindelse laparoskopisk 
kirurgi 

Gennemført kursus med til 
laparoskopi  

Udføre diagnostisk laparoskopi VOT  
  

Udføre laparoskopisk appendektomi VOT  
Ansvarlig for at være orienteret om 
udviklingen indenfor laparoskopi mhp. 
erhvervelse af kompetencer som kan gøre den 
fremtidige kirurgiske behandling mindre 
traumatiserende 

Dokumentation af deltagelse i 
møder, konferencer etc.  

Diagnosticere og behandle patienter med 
esophagus striktur  DOPF  
Diagnosticere og behandle patienter med 
esophagusvaricer  

CBD 
DOPF  

Udføre endoskopisk  
• biopsitagning  
• behandling af esophagus varicer  
• behandling af stenosis/strictura esophagi   
 

DOPF til dokumentation af 
procedurer  

 
Benigne gastrointestinale lidelser 
 

Evalueringsmetode/krav  

Diagnosticere og behandle patienter med 
gastritis, ulcus ventriculi/duodeni. Og 
stenose/striktur i tyndtarm 

 

Kende principperne for metoder til diagnostik 
af mikro- og makroblødning fra 
mavetarmkanalen og kunne anvende dette i 
praksis 
 

 

Gennemstikke blødende kar i ventrikel og 
duodenum 

CBD af de omtalte 
patientgrupper  
DOPF ved endoskopisk terapi 
 
Godkendt kursus 
 
VOT ved åben behandling af 
anførte diagnoser 
  

Udføre endoskopisk behandling af øvre 
gastrointestinal blødning 

DOPF til dokumentation af 
procedurer  

Anlægge PEG sonde DOPF   
Diagnosticere og kirurgisk behandle Crohns 
sygdom og colitis ulcerosa. 
Viderevisitere til specialafdeling 

Godkendt kursus 
CBD  
 

 

Diagnosticere, behandle og evt. viderevisitere 
• motilitetsforstyrrelser i colon  
• fistler i colon/rektum  
• polypper i colon/rektum 

Godkendt kursus 
CBD af de omtalte 
patientgrupper 
DOPF ved endoskopisk terapi 

 
 
 

Redegøre for sikkerhed og komplikationer i 
forbindelse med nedre endoskopi Gennemført kursus   

Udføre sigmoideoskopi 
 

DOPF ved alle anførte 
procedurer  

Udføre koloskopi DOPF  
Udføre endoskopisk  

• behandling for nedre gastrointestinal 
blødning 

• polypfjernelse og udtage præparat til 
histologisk undersøgelse 

DOPF ved alle anførte 
procedurer  

Diagnosticere og behandle  
• tumores hæmoroidales 
• fissura ani  

DOPF 
CBD  



• abscessus perianalis inkl. fistler  
• stenosis ani  
• prolapsus recti/ani  

 
Benigne lever/galdevejslidelser 
 

Evalueringsmetode/krav  

Diagnosticere og behandle patienter med 
pancreatitis acuta, cholecystolithiasis, 
cholecystitis, og cholangitis 

 

Diagnosticere og visitere hepatologiske 
sygdomme herunder hepatitis og cirrhose til 
medicinsk behandling 

 

Diagnosticere og visitere patienter med 
galdegangsstriktur og choledocholithiasis  

Godkendt kursus 
CBD af de omtalte 
patientgrupper 
VOT ved kirurgisk behandling 
af cholecystolithiasis 

 

Udføre laparoskopisk cholecystectomi og 
visualisere de dybe galdeveje VOT  

Kendskab til de diagnostiske og 
behandlingsmæssige muligheder ved ERCP, 
MRCP, EU's, CT kolografi 

Gennemført kursus   

Cancer lidelser 
 

Evalueringsmetode/krav  

Redegøre for kirurgiske kræftlidelsers 
carcinogener, kinetik, metastaseringsformer og 
klassifikation. Udvise multidisciplinær tilgang 
til cancerlidelser. Anvende dette i klinikken. 

Godkendt kursus 
 

 

Foretage intraoperativ eller endoskopisk biopsi 
ved mistanke om primær cancer eller 
metastaser 

VOT 
 

 

Diagnosticere og visitere patienter med 
operabel 
• esophaguscancer  
• ventrikelcancer 
• tyndtarmscancer  
• galdevejscancer  
• lever/pancreascancer 
•  rektum- og analcancer 

CBD ved de anførte 
patientgrupper 

 

Udføre gastroenteroanastomose VOT 
 

 

Diagnosticere og behandle patienter med 
tyndtarms- og coloncancer. 

VOT 
CBD 

 

Udføre palliativ behandling ved uhelbredelig 
sygdom, herunder smertelindring, palliativ 
kirurgi og anden symptombehandling. 

Godkendt kursus 
CBD  

 

 
Mamma lidelser 
 

Evalueringsmetode/krav  

Udføre klinisk undersøgelse og vurdere om 
tumorer er maligne, suspekte eller benigne samt 
vælge korrekt udredningsstrategi og visitere til 
korrekt behandling.  

DOPF 
CBD 

 

Udføre fin- og grovnålsbiopsi   
Kunne punktere mammaabsces  
Kunne ekstirpere en benign tumor 

VOT 
 

 
Kende den diagnostiske strategi og principper 
for triple diagnostik ved cancer mammae 
herunder tolke mikroskopisvar samt 

CBD  



billeddiagnostiske resultater samt informere 
patient om de behandlingsmæssige 
konsekvenser. 
Kende de overordnede principper for kirurgisk 
behandling og have deltaget og foretaget 
deloperationer ved mastektomi med exairesis 
axillae, lumpektomi og sentinel node biopsi 

VOT 
CBD 

 

Kunne udføre simpel mastektomi VOT  
 
Hernier 
 

Evalueringsmetode/krav  

Diagnosticere og behandle inguinale og 
femorale hernier umbilikale og incisionelle 
hernier. 
Diagnosticere og behandle eller viderevisitere 
andre hernier. 

VOT 
CBD 

 

 
Børnekirurgi  
 

Evalueringsmetode/krav  

Have kendskab til kirurgiske sygdomme hos 
børn og kunne videre visitere disse 

Godkendt kursus  

 
Endokrinkirurgi 
 

  

Have kendskab til endokrinkirurgiske 
sygdomme og kunne viderevisitere disse 

Godkendt kursus  

 
Generelle kompetencer 
 

Udnytte ressourcer rationelt i afstemning af, 
uddannelsesbehov og forskning  

Gennemførelse af 
forskningstræningsmodul 

 

Motivere og engagere i sundhedsorganisationen Dokumentere afholdte 
vejledersamtaler med 
varetagelse af rådgivning 

 

Anvende informationsteknologi Godkendt indlæg eller 
vejledning, Gennemførelse af 
forskningstræningsmodul 

 

Praktisere faget i etisk overensstemmelse ed 
forpligtigelserne som læge 

Fremvise kopi af indberetning 
samt besvarelse til brug ved 
vejledersamtale. 

 

 
 
 


