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Herning Centralsygehus 
 
 
Præsentation af afdelingen 
 
Sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt er organiseret i centre. Under Kirurgisk Center er samlet 
kirurgi, urologi, ortopædkirurgi og anæstesiologi.. Kirurgien er organiseret i  Kirurgisk Afdeling 
med klinikker i Herning, Holstebro, Tarm og Lemvig. Der er en fælles afdelingsledelse og separate 
klinikledelser. 
Kirurgisk Klinik, Herning Sygehus har et optageområde på ca 110000 personer og modtager 
patienter med lidelser i mavetarmkanal, galdeveje, bugspytkirtel, milt, bugvæg, thyreoidea og 
mamma. Klinikken har amtsfunktion i thyreoideaoperationer, behandling af reflukslidelser og 
Transanal Endoskopisk Mikrokirurgi. Der opereres på 2 stuer på operationsgangen og udføres 
desuden ambulant kirurgi i Dagkirurgisk Enhed. I Endoskopisk afsnit udføres gastro- og koloskopi 
og ERCP. Der er tilknyttet ambulatorium med patienter til forundersøgelse og kontroller. Klinikken 
råder over 48 senge. På det ene sengeafsnit er afsat 4 senge til specielle gastroenterologiske 
patienter, hvor diagnostik og behandling foregår i tæt samarbejde med Medicinsk Afdelings 
gastroenterologer. Lægestaben er normeret til 6,5 overlæger,  2 1.reservelæger og 8 reservelæger.. 
Yderligere oplysninger kan fås på www.sundhed.dk. 
 
 
 
 
Århus Sygehus, Tage Hansensgade (AAS) 
 
Præsentation af kirurgisk afdeling L, AAS 
 
Kirurgisk afdeling L, AAS omfatter to af de tre kirurgiske fagområder: kolorektal- og 
mammaendokrin-kirurgi og har basiskirurgisk funktion (åben og laparoskopisk kirurgi) for Århus 
Kommune i uddannelsesmæssigt samarbejde med kirurgisk afdeling L, ÅKH, som tager sig af 
fagområdet øvre gastrointestinal kirurgi. 
Afdeling L, AAS råder over i alt 63 fuldtidssenge fordelt på 3 stationære afsnit, herudover 2 senge 
på intensivafdelingen og 5 hotelsenge. Afdelingen har 4 operationslinier fordelt på 4 
operationsstuer, 4 endoskopistuer, 2 unders øgelsesstuer samt  forundersøgelses- og 
efterbehandlingsambulatorium for såvel abdominalkirurgiske som kirurgisk-endokrine patienter. 
Herudover råder afdelingen over et stomiambulatorium og et analfysiologisk labora-torium.  
Der indl ægges ca. 4.000 patienter pr. år heraf 50% akut. Den gennemsnitlige belægningspro-cent 
har i de senere år ligget på omkring 96%. I ambulatoriet afvikles p.t. 11.000 konsultationer pr. år. 



Det tilsvarende antal endoskopier er stigende og nærmer sig 4.000. Antallet af analfysiologiske 
konsultationer er godt 1700 pr. år.   
Afdelingen har p.t. 10 overlæger og 20 uddannelsessøgende læger fordelt på 5 i turnus, 2 i almen 
medicinsk blok og 13 under kirurgisk uddannelse (p.t.5 introduktionsstillinger, 3 fase II og 5 fase 
III).  
Afdelingen har landsdelsfunktion indenfor endokrin kirurgi (thyreoidea, parathyreoidae og binyrer) 
og kolorektal kirurgi. Indenfor det sidstnævnte område domineres landsdelsfunktionen af 
inflammatorisk tarmsygdom, anale rekonstruktioner og patienter med defækationsforstyrrelser. 
Ydermere tager afdelingen sig af patienter med avanceret cancer og anden form for kompliceret 
kolorektal kirurgi i multidisciplinært samarbejde med bl.a. plastikkirurgisk, urologisk, 
gynækologisk og onkologisk afdeling. Analcancere fra et optageområdet på ca. 1,2 mill udredes og 
kontrolleres i analfysiologisk labaratorium. 
Uddannelsessøgende læger følger uddannelsesprogrammet for deres respektive niveauer og tildeles 
dels et sengeafsnit, dels en klinisk vejleder: 1. reservelæger tilknyttes overlæger som vejledere, 
introduktions- og kursusreservelæger tilknyttes 1. reservelæger og turnusreservelæger 
/reservelægerne i almen medicinsk blok tilknyttes reservelæge i introduktionsstilling eller 
hoveduddannelse.  
Arbejdet er organiseret med akutkonference, røntgenkonference og afsnitskonference efterfulgt af 
stuegang, operationer, endoskopi eller ambulatorium. Læger i kirurgisk hoveduddannelse 
superviseres daglig ved konferencer som stuegang, ambulatoriet, endoskopi eller operation. Udover 
de nævnte konferencer er der formaliseret undervisning hver onsdag morgen fra 8-9, hvor 
foredragsholdere fortæller om relevante emner. Afhængig af opnået kompetence passer den 
uddannelsessøgende kirurgiske reservelæge mellemvagten fra 0800 til 2000 på hverdage og 0800 til 
1500 lørdage og søndage, forvagten fra 2000 til 0800 på hverdage, og 1500 til 0800 på lørdage og 
søndage, eller bagvagten. 
 
 
 
Århus Sygehus, Nørrebrogade (AKH) 
 
Præsentation af kirurgisk afdeling L, AKH 
 
Kirurgisk gastroenterologisk Afdeling L, sektion ÅKH, er en ren kirurgisk gastroenterologisk 
afdeling med lands- og landsdelsfunktion indenfor kirurgisk gastroenterologi, herunder hepato-, 
pankreatiko-, biliær kirurgi. Uddannelsesmæssigt samarbejder afdelingen med Kirurgisk Afdeling 
L, AAS, som har fagområdet indenfor nedre gastrointestinal kirurgi og mammaendokrin kirurgi.  
Afdelingen råder over 48 senge fordelt på 2 afsnit. Hertil kommer sengepladser på Intensiv Afsnit 
samt 6 senge på Patienthotellet. Desuden 4 sengepladser på Afdeling V for patienter med øvre 
gastrointestinal blødning. 
Afdeling L2 har separat børneafsnit. 
Endvidere har afdelingen et Endoskopisk Laboratorium, et Motilitetslaboratorium og et 
Dagkirurgisk Afsnit. 
Afdelingen råder over 4 operationsstuer, 3 endoskopistuer og 1 undersøgelsesstue. 
 
Afdelingen har p.t. 9 overlæger samt 15 uddannelsessøgende læger fordelt på 4 1. reservelæger i 
fase III stilling samt 11 reservelæger, hvoraf 3 har uddannelsesstillinger i kirurgi og 5 
introduktionsstillinger og turnusstillinger. 
 



Afdelingen behandler primært cancersygdomme i esophagus, ventrikel, duodenum, lever, galdeveje 
og pancreas. Herudover har afdelingen landsdelsfunktion vedr. vanskelige choledochussten, 
galdevejsstrikturer, iatrogen galdegangslæsion, kronisk pancreatit, paraoesophageale hernier, 
oesophagusmotilitet (herunder gastrooesophageal refluxsygdom) og fedmekirurgi. Herudover 
behandler afdelingen lyskebrok, både laparoskopisk og ved åben kirurgi. Hovedparten af disse 
operationer foregår i dagkirurgisk regi. Afdelingen behandler også ventralhernier. Desuden akutte 
kirurgiske lidelser, som i øvrigt udgør 75% af indlæggelserne på afdelingen. 
 
Afdelingen er i færd med at implementere teamopdeling. Der opbygges 3 teams bestående af 
henholdsvis: 
1. Lever-, galde- og pankreaskirurgi. 
2. Oesophagus- og ventrikelkirurgi. 
3. Akut kirurgi. 
 
Til hvert team er knyttet 2-3 overlæger, 1-2 1. reservelæger samt 3-4 reservelæger.  
Hvert team varetager udredning, diagnostik og behandling af patienter med de pågældende 
sygdomme. Man vil endvidere implementere uddannelseskonferencer og tilrettelæggelse af 
emneorienterede møder i de enkelte teams. Uddannelsessøgende læger vil blive tilknyttet separate 
teams med rotation mellem disse.  
De uddannelsessøgende læger følger uddannelsesprogrammet for deres respektive niveauer og 
tildeles dels et sengeafsnit, dels en vejleder.  
 
Arbejdet er organiseret med morgenkonference og røntgenkonference efterfulgt af stuegang, 
operationer, endoskopi eller ambulatorium. Den uddannelsessøgende læge superviseres dagligt ved 
konferencer, stuegang, i ambulatoriet, ved endoskopi eller operation. 
 
 
Vagttjenesten er tilrettelagt med en døgnbemandet forvagt. For turnuslæger er arbejdstiden fra kl. 
7.45 – 15.15 og på dagvagtsdage fra kl. 07.45 – 16.00. 
Bagvagtslaget er 1. reservelæger samt overlæger. 
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1. Indledning 
 

1.1. Specialet kirurgi 
Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af sygdomme, skader og medfødte 
misdannelser, hvor operative indgreb er eller kan blive aktuelle. Specialet udøves både i 
speciallægepraksis og i hospitalsvæsenet. Det drejer sig overvejende om diagnostik og behandling 
af sygdomme i gastrointestinalkanalen, (herunder lever, galdeveje, pancreas og milt), peritoneum, 
bugvæg, endokrine organer og mamma. 
 
En stor del af indlæggelserne på kirurgiske afdelinger vil være akutte indlæggelser af 
inflammatoriske eller infektiøse tilstande, akut opståede passagehindring eller blødning i 
gastrointestinalkanalen. Herudover modtager de kirurgiske afdelinger akut traumatiserede patienter 
til observation og behandling. 
 
Det er således arbejdsopgaverne der former profilen af den kirurgiske speciallæge såvel i primær- 
som sekundærsektoren. Speciallægen på den kirurgiske afdeling må i dagligdagen fokusere meget 
på rollen som diagnostiker på stuegange og i ambulatorier og på behandlingsrum og operationsstuer 
som operatør, men dagligdagen, vil for at arbejdsopgaverne kan ivaretages optimalt, kræve 
tværfagligt samarbejde, kommunikation med patienter og pårørende og administrative opgaver. 
Herudover er det offentlige sygehusvæsen forpligtet til at vedligeholde sin store højtuddannede 
arbejdsstyrke, og dette kræver at der fokuseres og afgives tid til undervisning, vejledning og 
supervision af mange faggrupper under udførelse af det kliniske arbejde. 
 
En kirurg skal besidde viden der sikrer varetagelse af såvel forebyggelse, diagnostik, behandling og 
kontrol ved kirurgiske lidelser. Herudover have fornøden indsigt til at sikre valg af hensigtsmæssige 
diagnostiske og terapeutiske strategier. 

1.2. Uddannelse i kirurgi 
 
Efter fuldført turnusuddannelse er speciallægeuddannelse 6-årig: 1 års introduktionsstilling (I) og 5 
års hoveduddannelse (H). Den nye målbeskrivelse for uddannelsen i kirurgi findes i elektronisk 
form på sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Målbeskrivelsen indeholder en nøjere 
beskrivelse af specialet og specialeuddannelsen – og oplister specifikt de kompetencer, som en 
uddannelsessøgende i kirurgi skal besidde ved afslutningen af uddannelsen. 
 

1.3. Overordnede rammer 
 
De regionale videreuddannelsesråd fastlægger rammerne for hoveduddannelses-forløbenes indhold, 
herunder udformning af uddannelsesprogrammer for de etablerede forløb, så det sikres at den 
uddannelsessøgende ved de forskellige ansættelser og eventuelle fokuserede ophold, der indgår i 
forløbet og ved kursusdeltagelse erhverver de kompetencer, som målbeskrivelsen indeholder.  
 
Til støtte for den uddannelsessøgende udpeges fra den afdeling, hvor størstedelen af uddannelsen 
foregår, en mentor som følger den uddannelsessøgende gennem hele hoveduddannelsen. Mentor er 



den uddannelsessøgendes personlige vejleder, bisidder i eventuelle interessekonflikter, medvirker til 
koordinering og sikring af uddannelsesforløbets gennemførelse. 
 
Som dokumentation for gennemført uddannelse med erhvervelse af alle de i målbeskrivelsen 
indeholdte kompetencer føres en checkliste i logbogen, hvor den vejleder, der evaluerer den 
uddannelsessøgende, for hvert mål attesterer, at dette er nået. 
 
 

2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsessteder. 
 

2.1. Praktiske forhold 
 
Ved starten af ethvert nyt ansættelsessted i forløbet gennemføres en samtale med den 
uddannelsesansvarlige overlæge eller en stedfortræder for denne. Ved denne samtale fastlægges den 
individuelle uddannelsesplan på baggrund af uddannelsesprogrammet for hoveduddannelsen og 
eventuelle dokumenterede kompetencer hos den uddannelsesøgende.  
Forud for tiltrædelsen tilsendes den uddannelsessøgende specialets uddannelsesmappe for 
hoveduddannelsesforløbet som indeholder: 
Målbeskrivelsen for specialets hoveduddannelse, inkl. målene for den kirurgiske fællesuddannelse 
Logbog for samme 
Udannelsesprogram for forløbet, med beskrivelse af 
læringsrammer 
vejlederne 
læringsstrategier og evalueringsstrategier der anvendes 
Udover ovennævnte uddannelsesdokumenter fremsendes sygehusets relevante informations- og 
instruksmateriale. 
 
Senest ved afslutningen af de enkelte delelementer, skal der foretages evaluering af, hvorvidt de 
relevante beskrevne kompetencer er opnået. Ved afslutningen af hele hoveduddannelsen skal 
evalueringen sikre, at hele målbeskrivelsens minimumskompetencer for speciallægeuddannelsen er 
opfyldt, og den uddannelsesansvarlige overlæge skal sende en redegørelse til det regionale 
videreuddannelsesråd som grundlag for dokumenteret ansøgning om speciallægeanerkendelse i 
Sundhedsstyrelsen. 
 

2.2. Uddannelsesforløb 
 
I Region Nord findes hoveduddannelsesstillinger på de kirurgiske afdelinger i Aalborg, Århus, 
Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Viborg og Sygehus Vendsyssel. Hoveduddannelsen varer 5 
år og finder sted på såvel højt specialiseret enhed (HSE) som funktionsbærende enhed (FBE). Et 
hoveduddannelse forløb er koblet til én af de to HSE i regionen, enten Aalborg Universitetshospital 
eller Århus Universitetshospital. Århus Universitetshospital har  12 uddannelsesstillinger. Et 
hoveduddannelsesforløb består af 1 års common trunk ved HSE eller FBE efterfulgt af 2 x 2 års 
ansættelse ved HSE eller FBE i henhold til flg. skema: 
 
1)  

1 år HSE 2 år FBE 2 år HSE 



 
2)  
 
 
Det 2-årige ansættelsesforhold ved HSE i 1) og 2) vil blive med 1 år på henholdsvis Århus Sygehus, 
sektion Nørrebrogade og 1 år på Århus Sygehus, sektion Tage Hansensgade. 
I løbet af de første 2 år skal den uddannelsessøgende på fokuseret ophold på urologisk, karkirurgisk 
og thoraxkirurgisk afdeling med 2 uger hvert sted, og der bliver et færdighedskursus i plastikkirurgi 
af 1-2 dages varighed.  
Kompetencerne indenfor mammakirurgi og endokrinkirurgi kan med uddannelsesforløbets 
opbygning foregå på FBE og/eller HSE. 
 
 
 
 

1 år FBE 2 år HSE 2 år FBE 



2.3. Uddannelsesgivende afdelinger 
 
2.3.1. Konkretisering af hoveduddannelsesforløb 
 
1) AAS  FBE  KH AAS 
        
2) FBE  AAS KH  FBE 
        
3) ÅKH  FBE  AAS KH 
        

 



2.4. Præsentation af ansættelsessteder 
 
I Århus området er Århus Sygehus højt specialiseret enhed (HSE) med ansættelse på sektion 
Nørrebrogade og sektion Tage Hansensgade.  
De funktionsbærende enheder (FBE) er: Silkeborg, Viborg, Randers, Holstebro og Herning.  
Med hensyn til præsentation af de enkelte afdelinger henvises til bilag. 
HSE: Århus Sygehus 
 Sektion Nørrebrogade (bilag 1) 
 Sektion Tage Hansensgade (bilag 2) 
FBE: 
 Silkeborg Centralsygehus (bilag 3) 
 Randers Centralsygehus (bilag 4) 
 Holstebro Sygehus (bilag 5) 
 Herning Centralsygehus (bilag 6) 
 Viborg Sygehus (bilag 7) 
 
Ved ansættelsen fås en mere detaljeret beskrivelse af hver afdeling. 
 

3. Kompetenceområder, læringsstrategi, evalueringsstrategier 
 

3.1 Kompetenceområder 
 
Dette afsnit er et udpluk af målbeskrivelsen – her præsenteres i skematisk form de kompetencer – 
eller ”mål” – der skal erhverves i løbet af introduktionsuddannelsen. 
NB! Alle kompetencer skal således erhverves, førend hele introduktionsuddannelsen kan 
godkendes.  
Det vedlagte skema består af 3 kolonner: 
 
Mål Dette er det overordnede mål/kompetencen. Det er endvidere anført, indenfor hvilken 
af de lægelige ”roller”, dette mål er placeret (vedrørende de forskellige lægeroller se 
målbeskrivelsen). 
 
Læringsstrategier Beskriver, hvorledes kompetencen kan erhverves – se nedenfor. 
 
Evalueringsstrategier Beskriver, hvorledes det skal afgøres, om kompetencen er erhvervet – se 
nedenfor. 
 
NB! Hvert enkelt mål skal evalueres for sig – og en tilfredsstillende evaluering attesteres i den 
uddannelsessøgendes logbog. I logbogen kan den ud-dannelsessøgende i øvrigt også løbende følge 
sin egen kompetenceudvikling mht. uddannelsesmål. 
 
NB! Hvert mål på sygehuset skal attesteres af de kliniske vejleder på afdelingerne (liste med 
navnene på disse udleveres af den ud-dannelsesansvarlige overlæge). 
 



3.2 Læringsstrategi 
 
Den valgte læringsstrategi for kirurgisk uddannelse er den overordnede kombination af de 
læringsmetoder, der indgår med en additiv eller synergistisk effekt på kompetenceerhvervelsen. 
Læringsstrategien peger således frem mod det endelige resultat: den færdige speciallæge, hvor den 
enkelte metode eller kombination af disse relaterer sig til den enkelte målopfyldelse.  
 
 
 
Læringsmetoder: 
Som i andre kliniske specialer læres kirurgiske kompetencer i forbindelse med varetagelsen af 
kliniske arbejdsopgaver. Mesterlære i klinisk arbejde er således den væsentligste læringsmetode, 
idet den i den kliniske kontekst på samme tid inddrager supervision, bedømmelse og feedback 
under arbejdet, hvor gradvis større og større dele af varetagelsen overgår til den 
uddannelsessøgende læge. 
 
I det efterfølgende skema er klinisk arbejde, dvs. klinisk arbejde under supervision, med vejledning 
og med feedback = mesterlære, den væsentligste læringsmetode, bortset fra de rene vidensmål hvor 
kursus, selvstudium eller gennemførelse af opgave indgår. Læringsmetoderne vil derfor være 
obligatoriske, idet de komplementerer hinanden. Disse komplementerende metoder er i skemaet 
angivet med ”og” mellem metoderne. I de tilfælde, hvor der er valgfrihed mellem 2 eller flere lige 
velegnede metoder, er der i skemaet angivet ”eller” mellem disse. 
 

Definitioner og beskrivelse af læringsmetoder 
 

Klinisk arbejde 
Med klinisk arbejde menes selvstændigt og med fuldt ud professionelt ansvar at varetage daglige 
lægelige arbejdsopgaver i henhold til den kompetence man i øjeblikket besidder. 
 

Mesterlære i klinikken 
Mesterlære i moderne forstand er en form for reflekterende læring, der ikke bygger på en adskillelse 
mellem læring og anvendelse af det lærte. Den foregår gennem deltagelse i et praksisfællesskab: I 
afdelingen, skadestuen, operationsgangen, ambulatorium, m.v. Den medfører gensidige forpligtelser 
for mester og lærling og foregår over en længere periode. Karakteristisk er, at den lærende udfører 
opgaver på den øvre grænse af sit midlertidige kompetenceniveau, initialt relativt simple, med 
stigende sværhedsgrad ud fra individets forudsætninger. Mesterlære er således mere end imitation 
af en mere erfaren kollegas adfærd. 
 

Selvstudier 
En situation, hvor den enkelte læge, med eller uden hjælp fra andre, tager initiativ til at definere sine 
behov for læring, formulerer sine læringsmål, identificerer ressourcer og læringsstrategier hertil, og 
selv vurderer resultaterne. 
 



Opgave 
Den uddannelsessøgende læge indsamler selvstændigt data og vurderer og syntetiserer en 
problemstilling. Kan fx være i direkte relation til klinisk arbejde eller gennemgang af 
videnskabelige tidsskrifter, bøger og andre kilder som fx Internet, til belysning af et problem. 
 
Færdighedskursus 
Et kursus, hvis formål primært er læring af praktiske færdigheder. 
 

Rammer, tid 
Angiver hvor kompetencen kan opnås, hvilke ressourcer der skal anvendes og indenfor hvilken 
tidsramme de forudsættes opnået. 
 

3.3 Evalueringsstrategi 
 
3.3.1 Evaluering af den uddannelsessøgende 
 
Evaluering af den uddannelsessøgende læge finder sted løbende som led i den gradvise 
ansvarsoverdragelse i mesterlæren og ved uformelle vejledersamtaler. Selvevaluering stimuleres af 
refleksion over egne optegnelser i læringsdagbogen og ved drøftelse med kolleger og mentor. 
Den evaluering der hviler på struktureret grundlag anvendes oftest ved bedømmelse af, om et 
beskrevet mål er nået. Det vil oftest være vejleder og den uddannelsessøgende der i fællesskab 
sætter tidspunktet for denne evaluering under passende hensyn til progressionen i kompetence-
erhvervelsen. For evaluering af hvorvidt en målbeskrevet kompetence er erhvervet, kan 
nedennævnte metoder anvendes enkeltvis eller i kombination som angivet i den tilsvarende kolonne 
i skemaerne. 
 
Både ved den løbende uformelle evaluering og ved den egentlige evaluering med henblik på 
godkendelse af kompetenceerhvervelsen, kan der ved manglende progression eller opnåelse, blive 
tale om justering af eller skift mellem alternative læringsmetoder eller justering af 
læringsrammerne. 
 

Definitioner og beskrivelse af evalueringsmetoder 
 
Struktureret observation i klinikken 
Er direkte at se, om en udannelsessøgende læge besidder en færdighed og ud fra i forvejen 
opstillede kriterier vurdere niveauet af den pågældende færdighed. Til hjælp kan checklister og 
vurderingsskalaer bruges. 
 
Audit journaler 
En struktureret bedømmelse af kvaliteten af patientforløb vurderet ud fra journaler og mod i 
forvejen opstillede kriterier. Til hjælp kan checklister og vurderingsskalaer bruges. 
 



Godkendt kursus 
En skriftlig udtalelse fra kursusleder, om at kursisten har opfyldt kursets mål, definerede udfra 
kriterier, fastlagt af hovedkursusleder eller uddannelsesudvalg. 
 
Bedømmelse af opgave 
En skriftlig udtalelse fra vejleder eller anden kompetent person om kvaliteten af en udført opgave. 
 
Vejledersamtale 
En samtale mellem den uddannelsessøgende og vejlederen, der omhandler i forvejen definerede 
områder, men som ikke har præg af overhøring. 
 
360-graders evaluering 
En meget alsidig bedømmelse som egner sig til bedømmelse af uddannelses-lægens adfærd i 
systemet, dvs. til bedømmelse af ”brede” egenskaber, som evne til at arbejde i forskellige 
funktioner, samarbejde, kommunikere med systemet ol. Metoden består i, at lægen bedømmes ved 
brug af rating skala af flere personer som har mulighed for direkte observation, hvilket giver en 
betydeligt mere sikker bedømmelse end fx en udtalelse fra en eller to vejledere.  
Der samles information ind fra mange personer, som har forskellige funktioner i systemet. Det kan 
være den ledende overlæge, den uddannelsesansvarlige overlæge, en læge, der er teamleder, 
vejleder, afdelingssygeplejerske fra sengeafdeling, operationsgang, skadestue etc., samt andre 
samarbejds-partnere udenfor afdelingen, men af betydning for lægens funktion i systemet. sådanne 
kan være samarbejdspartnere fra andre specialer, fx en anæstesi-læge, røntgenlæge, fysioterapeut, 
socialrådgivere ol. Rating skalaens yderste trin bliver defineret som højeste og laveste kompetence. 
 
3.2.2 Evaluering af uddannelsesrammerne 
 
Hvis den uddannelsessøgende evalueres og målene ikke er opfyldt eller progressionen 
utilfredsstillende, bør der tages stilling til, om en korrektion og justering af rammerne kan bedre 
miljøet og kulturen på uddannelsesstedet, hvis dette anses for medvirkende årsag. I forlængelse 
heraf skal lærings-rammerne kunne indgå som en parameter i den løbende evaluering af den 
uddannelsessøgende læge. Væsentlige forhold (patientgrundlag og arbejdstilrettelæggelse), som kan 
have indflydelse på kompetencernes evt. manglende progression, kan hermed indgå i bedømmelsen 
af den ud-dannelsessøgende læge. Læringsrammerne bør dog ikke influere på slutevalueringen af 
den uddannelsessøgende læge. Den uddannelses-søgende læge vil fortsat skulle foretage skriftlig 
evaluering af lærings-rammerne på den konkrete afdeling. 
 
 

4. Speciallægens roller 

4.1 Medicinsk ekspert 
Den uddannelsessøgende i den kirurgiske hoveduddannelse skal under uddannelsen erhverve sig de 
kompetencer, der karakteriserer den færdige speciallæge såvel fagligt som holdnings- og 
adfærdsmæssigt, så vedkommende kan varetage bagvagtsfunktion på specialistniveau i en kirurgisk 
afdeling. 
 



4.2 De øvrige roller 
I rollerne som kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, leder /administrator, akademiker og 
professionel indgår en række minimums-kompetencer, der som udgangspunkt er fælles for alle 
kirurgiske specialer på specialistniveau. Alle kirurgiske speciallæger er afhænge af en dialogbaseret 
kommunikation til patienter og pårørende og til alle samarbejdsparter, må indgå i teams og netværk, 
kunne udvikle sig holdningsmæssigt, videnskabe-ligt og professionelt. Af hensyn til synligheden af 
disse kompetencer og i særlig grad evalueringen og godkendelse af disse, er målene anført i 
selvstændige afsnit. I dagligdagen integreres samtlige roller naturligvis i lægens varetagelse af 
klinisk arbejde. 
 
 

5. Kurser 

5.1 Generelle tværfaglige kurser 
De tværfaglige kurser sikrer minimumskompetencer inden for kommunikation, pædagogik, ledelse, 
administration og samarbejde. 
De tværfaglige kurser er inddelt i: 
Kursus i kommunikation. Varighed 1 uge, tidsmæssig placeret under turnusuddannelsen. 
Kursus i pædagogik: (kursus i læring/kursus i vejledning). Varighed 1 uge, tidsmæssigt placeret 
under turnusuddannelsen/introduktions-uddannelsen. 
Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Varighed 2 uger. Inddelt i 3 moduler, hvor modul 1 
tidsmæssigt er placeret i introduktionsuddannelsen og modul 2 og 3 er placeret i hoveduddannelsen. 
 
Uddannelsessøgende læger gennemfører således kursus i administration, ledelse og samarbejde, 
modul 2 + 3 i forløbet af den fase i kirurgisk hoveduddannelse. 
 

5.2 Teoretiske kurser og færdighedskurser 
 
5.2.1 Fælleskirurgiske kurser 
I alt 10 dage á 7 timer. 
I den kirurgiske fællesuddannelse (common trunk) gennemføres følgende kurser: 
Teoretiske kurser: 
Kirurgisk patofysiologi og ernæring (2½) dag 
Traumatologi (2½ dag) 
 
Færdigheds kursus: 
Operativ kirurgi (5 dage). Kurset inddrager operativ træning på dyr med gennemførelse af teknikker 
basale for samtlige kirurgiske specialer. 
 
5.2.2 Specialespecifikke kurser 
 
I alt 20 dage á 7 timer. 
I den øvrige del af den kirurgiske hoveduddannelse indgår følgende kurser: 
Gastroenterologi og hepatologi (4 dage) 
Basal endoskopi (2dage) 



Ultralyd (2½ dag) 
Laparoskopisk kirurgi (2½ dag) 
Gastrointestinal onkologi (2 dage) 
Gastrointestinal billeddiagnostik (1½ dag) 
Mamma-endokrin kirurgi (2½ dag) 
Sårdiagnostik og behandling (1½ dag) 
Børnekirurgi (1½ dag) 
 
Kurserne er obligatoriske. Deres formål er at give eller understøtte erhverv-elsen af de teoretiske og 
kliniske kompetencer og tekniske færdigheder, der er beskrevet i efterfølgende matrix, hvor kursus 
indgår som obligat lærings-metode ud for det tilsvarende mål. Desuagtet værdien af 
kursusdeltagelsen først viser sig senere i det daglige arbejde, evalueres den uddannelses-søgendes 
kursusdeltagelse af kursuslederen efter kriterier fastsat af denne eller specialets kursusudvalg. 
 

5.3 Forskningstræningsmodul 
 
Forskningstræning i den kirurgiske speciallægeuddannelse tager sigte på at opøve en kompetence til 
at opsøge og vurdere ny viden samt at overføre denne til praktisk klinisk brug. Rationalet for 
forskningstræning i speciallæge-uddannelsen er først og fremmest at sikre træning i en arbejdsform, 
som kan danne grundlag for løbende opretholdelse af et vidensniveau, der er afgørende for funktion 
som kirurgisk speciallæge. 
 
Formålet med forskningsmodulet er således, at lægen efter at have gennemgået modulet 
selvstændigt skal kunne opsøge, vurdere og formidle ny viden inden for specialets og tilgrænsende 
specialers emnekreds. 
 
Tidsmæssige rammer 
 
De tidsmæssige rammer for forskningstræning i speciallægeuddannelsen er af 
Speciallægekommissionen afsat til 12 uger. I de 12 uger skal der formuleres et projekt, projektet 
skal gennemføres, og der skal ske en såvel skriftlig som mundtlig afrapportering. Desuden skal den 
uddannelsessøgende deltage i nødvendige kurser for at understøtte projektet, herunder kursus i 
forskningsmetodologi og statistik. Disse 12 uger er imidlertid ikke tænkt som et samlet forløb, men 
angiver det tidsforbrug, hvor den uddannelsessøgende som hovedopgave koncentrerer sig om 
forskningstræningen. Typisk vil et forskningstræningsforløb strække sig over flere år af 
hoveduddannelsen, se nærmere i målbeskrivelse. 
 
 

6 – 7: FBE – HSE - FBE 

6. Mål, lærings- og evalueringsmetoder i den kirurgiske 
fællesuddannelse (common trunk) som påbegyndes på FBE (Silkeborg, 
Herning, Holsterbro, Randers eller Viborg), 2. og 3. år på HSE fordelt på 
TGH og NBG, 4. og 5. år på FBE.  
HSE 2-3 afhænger af om man er ansat på Århus Sygehus TGH eller NBG det 2. eller det 3. år 



6.1 Medicinsk ekspert  
 
6.1.1 Vidensmål 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetode Dato/underskrift 

Redegøre for det 
kirurgiske stress-
respons inklusiv 
immunologiske 
forhold relaterede 
til kirurgi 

Selvstudier og 
Kursus: 

FBE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt Kursus  

Redegøre for 
forskellige 
traumemekanismer 

Selvstudier og 
Kursus: 

FBE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt kursus  

Redegøre for den 
basale 
koagulationsproces 

Selvstudier og 
Kursus: 

FBE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt kursus  

Redegøre for præ-
operativ 
ernæringsstatus 
betydning ved 
kirurgi 

Selvstudier og 
Kursus: 

FBE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt kursus  

Redegøre for 
særlige 
risikofaktorer ved 
kirurgi, som 
diabetes mellitus, 
hjerte/kar, lunge-, 
nyre-, lever- og 
stofskifte-
sygdomme, steroid-
behandling, 
immuno-supression, 
adipositas samt 
alkohol-,,tobaks-, 
og medicinforbrug 

Selvstudier og 
kursus: 

FBE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt kusus  

Redegøre for 
metoder til 
nedbringelse af 
postoperative 
morbiditet 

Selvstudier og 
Kursus: 

FBE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt kursus  



 
 
 
6.1.2 Kliniske færdigheder 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Kommentar: HSE/FBE angiver uddannelsessted og forventet ÅR for gennemførelse. Vejledende 
angiver et minimum af målrettet aktivitet. Journalaudit omfatter aktuelle patienter dog ved arkiv 
journaler ved sjældne tilstande. Struktureret observation i klinikken angiver direkte feedback i en 
given situation 
 
Mål Operationaliserin

g 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsstrate
gi 

Dato/underskri
ft 

Erkende og med-
inddrage 
risikofaktorer, 
herunder ovennævnte 
særlige risikofaktorer, 
i 
beslutningsprocesser 
vedr. kirurgi, og i 
nødvendigt omfang 
henvise til relevant 
speciale til 
præoperativ 
optimering 

Praksislæring i 
klinikken 
 
Præoperativ 
vurdering og 
tilsynsplanlægning 

FBE 1 Audit  

Diagnosticere og 
behandle 
blødningsforstyrrelser
, herunder ordinere 
tromboseprofylakse 

Praksislæring i 
klinikken 
Behandle/erkende: 
Overdosering, 
Profylakse, 
Trombose, DIC og 
principper for 
diagn/beh af 
lungeemboli 

FBE 1 Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Instituere relevant og 
adækvat smerte-
behandling såvel præ- 
som postoperativt 

Mesterlære i 
klinikken 
Bruge instruks 

FBE 1 Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Varetage postoperativ 
ernæring (enteral og 
parenteral), herunder 
behandle postoperativ 
kvalme 

Mesterlære i 
klinikken 
Ernæringsscreenin
g 
Vurdere 
kalorie/protein og 
væskebehandling 
Ordinere enteral 

FBE 1 Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 



Mål Operationaliserin
g 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsstrate
gi 

Dato/underskri
ft 

     
Vurdere en kirurgisk 
traumepatient og 
instituere 
livsreddende 
behandling, herunder 
hypovolæmisk shock 

Kursus og 
mesterlære i 
klinikken 

FBE 1 
 
”Traumatologi” 

Godkendt kursus 
og 
Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Erkende følgende 
tilstande og 
planlægge et 
udredningsprogram 
herfor, vurdere 
billeddiagnostiske 
undersøgelsesresultat
er i relation til dem, 
stille 
operationsindikation, 
selv behandle eller 
visitere til relevant 
behandler/ 
behandlingssted: 
akut og kronisk 
ekstremitetsiskæmi 
aortaaneurysmer 
varicesygdomme 
akut abdomen 
(appendicitis, 
cholecystitis, 
divertikulitis, ileus, 
perforeret ulcus, 
pancreatitis) 
gastrointestinal 
blødning 
hernier 
lungecancer 
pneumothorax 
obstruktion af de øvre 
og nedre urinveje 
blødning fra 
urinvejene 
akutte skrotale 
tilstande 

Kursus og 
mesterlære i 
klinikken 

FBE 1 
 
 
 
”Gastrointestina
l 
billeddiagnostik
” 
 
 
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi
” 
 
 
 
 
 
FO: Karkirurgi 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
FO: Thorax 2 
 
 
 
FO: Urologi 2 

Godkendt kursus 
og 
Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udøve palliativ 
behandling ved 
uhelbredelig sygdom, 

Kursus: 
 
og mesterlære i 

HSE 2 
”Gastrointestina
l cancer” 

Godkendt kursus 
og 
Audit af journaler 

 



Mål Operationaliserin
g 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsstrate
gi 

Dato/underskri
ft 

herunder smerte-
behandling, palliativ 
kirurgi og anden 
palliativ 
symptombehandling 

klinikken og struktureret 
observation i 
klinikken 

 
 
 
6.1.3 Tekniske færdigheder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne:  
Mål Læringsstrategi Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsstrategi Dato/underskrift 

Frilægge større 
arterier, arterierne i 
lysken og anlægge en 
karanastomose 

Kursus 
og mesterlære i 
klinikken 

FBE 1 
”Operativ 
kirurgi” 
 
FO: 
karkirurgi 2 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Operere simple varicer Mesterlære i 
klinikken 

FBE 1 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Etablere 
pneumoperitoneum og 
orientere sig i 
abdomen 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 1 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage sterno- og 
thoracotomi 

Kursus og 
mesterlære i 
klinikken 

”Operativ 
kirurgi” 
 
FO: thorax 2 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Tage en 
incisionsbiopsi 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 1 
deloperation 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Fjerne mindre 
hudtumor 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 1 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage 
delhudstransplantation 

Praksis plastik 
kursus 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage simple 
arkorektioner 
eventuelt med Z- eller 

Praksis plastik 
kursus 

HSE 2-3 
(regional 
kursus 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 



Mål Læringsstrategi Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsstrategi Dato/underskrift 

W-plastik arrangeret af 
Plast/Århus) 
2 

Anlægge pleuradræn Mesterlære i 
klinikken 

HSE 2-3 
”Operativ 
kursus” 
FO: Thorax 2 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Aflaste blæren og 
cystoskopere 

Mesterlære i 
klinikken 
Kateterisation 

HSE 2-3 
Deloperation 
FO: urologi 2 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Operere for simple 
elektive og akutte 
kirurgiske tilstande 
(relateret til et udvalg 
af ovennævnte 
tilstande) 

Mesterlære i 
klinikken 

HSE 2-3 
deloperation 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre simple scrotale 
indgreb 

Mesterlære i 
klinikken 

HSE 2-3 
FO: urologi 2 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

 

 

6.2 Kommunikator 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne:  
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Vejlede patienter 
og pårørende i 
beslutninger om 
valg af 
behandling 

Mesterlære i 
klinikken 

HSE 2  Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Informere 
patienter og 
pårørende om 
alvorlig, 
livstruende 
og/eller 
uhelbredelig 

Mesterlære i 
klinikken 

HSE 2 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 



sygdom – på et 
niveau og i en 
detaljeringsgrad, 
som er tilpasset 
den enkelte 
patient, og sikre 
forståelse heraf. 
 

 

6.3 Samarbejder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne:  
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

Indgå i 
tværfaglige team-
møder og team-
samarbejde med 
respekt for de 
øvrige team-
medlemmers 
meninger og rolle 
i samarbejdet og 
samtidig bidrage 
med sin egen 
specialespecifikk
e ekspertise. 

Mesterlære i 
klinikken 
Kursus 

HSE 2 
”Ledelse, 
administration og 
samarbejde” 
 
Operationsstue 
Stuegang 
Afdelingskonferenc
e 

360-graders 
evaluering (skemaer 
ved vejleder) 

 

 

 

6.4 Leder/Administrator 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Redegøre for 
sundheds-
organisationens op-
bygning m.h.t. 
patient-behandling, 
forskning og 
uddannelsesmæssige 

Kursus HSE 2 
 
”Ledelse, 
administration 
og 
samarbejde” 

Godkendt kursus  



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

aktiviteter lokalt, 
regionalt og 
nationalt 
Korrespondere med 
andre kolleger og 
myndigheder, 
inklusive 
klageinstanser 

Skriftlig opgave 
stillet af 
vejlederen 
Evt. gennemgang 
af tidligere sager 

HSE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Udnytte og 
prioritere 
afdelingsteamets 
styresystemer og 
ressourcer 

Skriftlig opgave 
ved vejleder 

HSE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Udforme instrukser 
for arbejdsgange, 
vagttilrettelæggelser 
og 
behandlingsrutiner 

Skriftlig opgave 
ved vejleder 

HSE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Planlægge og lede 
det daglige arbejde, 
f.eks. en 
teamfunktion og 
vagt-arbejdet på en 
kirurgisk afdeling 

Mesterlære i 
klinikken 

HSE 2 
 
Prioritering i 
vagtarbejde 

Struktureret 
observation i 
klinikken og/eller 
360-graders 
evaluering 

 

Lede tværfaglige 
konferencer 
vedrørende 
patientbehandlingen 

Mesterlære i 
klinikken 

HSE 2 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

 
 

    

Indtage en lederrolle 
i akutte, kritiske 
situationer 

Mesterlære i 
klinikken 
Akutte situationer 
i modt- eller 
afdeling 

HSE 2 360-graders 
evaluering 

 

 

 

6.5 Sundhedsfremmer 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Identificere de mest 
betydningsfulde 
faktorer, der er af 
betydning for 
sundhed, være 
fortrolig med den 
underliggende 
videnskabelige 
evidens og kunne 
applicere denne 
forståelse på 
almindelige 
problemer og 
tilstande, som 
optræder i de 
kirurgiske specialer 

Selvstudium 
 
(Opgave ved 
vejleder) 

HSE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Rådgive/undervise 
andre 
personalegrupper, 
myndigheder og 
patientforeninger 
om generelle 
risikofaktorer af 
betydning for visse 
sygdomme 

Skriftlig opgave 
ved vejleder 

HSE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

 

6.6 Akademiker 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetod
er 

Dato/underskri
ft 

Undervise studenter, 
kolleger og andet 
personale 

Skriftlig opgave 
og 
konferenceoplæ
g 

HSE 2 
Udføre intern 
undervisning 

Bedømmelse af 
opgave 

 

Fremkomme med 
løsningsforslag efter 
gennemgang af relevant 
litteratur ved ikke 
almindelige kliniske 
problemstillinger 

Skriftlig opgave 
og 
konferenceoplæ
g 

HSE 3 Bedømmelse af 
opgave 

 



Udarbejde en 
projektbeskrivelse/protok
ol og stå for afvikling af 
projektet 

Skriftlig opgave 
og 
konferenceoplæ
g 

HSE 3 
Deltage i afd 
projekter 

Bedømmelse af 
opgave 

 

Forberede og holde et 
videnskabeligt foredrag 

Skriftlig opgave 
og 
konferenceoplæ
g 

FBE 1 
Videnskabeli
gt møde 

Bedømmelse af 
opgave 

 

 

 

6.7 Professionel 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse aksl lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetod
er 

Dato/underskri
ft 

Anvende hensigts-
mæssige strategier for 
at opretholde og 
udvikle faglig 
kompetence, herunder 
anvende 
informationsteknologi 
til optimering af 
patient-behandling og 
andre aktiviteter. 

Mesterlære i 
klinikken 
Kursus: 
Aktuel litteratur 
Tidsskrifter 

HSE 2-3 
 
Litteratursøgnin
g 
- 
Extern eller 
intern 

Vejledersamtale  

Anvende principperne 
for kvalitetssikring, 
kvalitets-udvikling og 
medicinsk 
teknologivurdering i 
dagligt arbejde 

Skriftlig opgave 
 
Evt. 
Appendicitis – 
MTV 

HSE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Håndtere interesse-
konflikter, herunder 
bevidst relatere til 
konfliktløsningsmodell
er 

Mesterlære i 
klinikken 

HSE 3 Vejledersamtale  

Foretage etisk analyse 
og vurdering ved 
ressourceallokering 

Skriftlig opgave 
og 
konferenceoplæ
g 

HSE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Bevidst forholde sig til 
videnskabsetik 

Mesterlære i 
klinikken 

HSE 2 Vejledersamtale  



 

7.  Mål, lærings- og evalueringsmetoder for hoveduddannelsen i kirurgi 
(FBE –HSE – FBE) 

7.1 Medicinsk ekspert 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetod
er 

Dato/underskri
ft 

Redegøre for 
mekanismer, pato-
fysiologi og klinik 
ved abdominale 
traumer, ved ruptur 
af duodenum, tynd- 
og tyktarm, 
pancreas, lever, 
nyrer, blære og 
diafragma samt fri 
blødning i 
peritoneum 

Selvstudier og 
kursus 

FBE 5 
 
”Traumatologi” 

Godkendt kursus 
og  
Struktureret 
vejledersamtale 

 

Redegøre for mave- 
tarmkanalens 
humorale og 
neuronale 
regulering og disses 
dysfunktioner ved 
gastrointestinale 
lidelser 

Kursus og 
selvstudier 

FBE 5 
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi” 

Godkendt kursus 
og  
Struktureret 
vejledersamtale 

 

Redegøre for pato-
fysiologien ved 
ulcus-sygdom, 
malabsorption og 
inflammatoriske 
tarmsygdomme, 
herunder årsager og 
evidensbaseret 
behandling 

Kursus og 
selvstudier 

FBE 5 
 
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi” 

Godkendt kursus 
og 
Struktureret 
vejledersamtale 

 

     
Redegøre for 
patofysiologien ved 
pancreatits acuta, 
kolecystit og 
kolangit, herunder 
årsager og 

Kursus og 
selvstudier 

FBE 4 
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi” 

Godkendt kursus 
og  
Struktureret 
vejledersamtale 

 



Mål Læringsmetode
r 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetod
er 

Dato/underskri
ft 

evidensbaseret 
behandling 
Redegøre for 
patofysiologi ved 
thyreoideasygdom
me og andre 
endokrine lidelser 
samt medicinsk og 
kirurgisk 
behandling 

Kursus og 
selvstudier 

FBE 4 
”Mamma- og 
endokrin kirurgi” 

Godkendt kursus 
og  
Struktureret 
vejledersamtale 

 

Redegøre for 
principperne for 
metoder til 
diagnostik af 
mikro- og 
makroblødning fra 
mave-tarmkanalen 
og indikationer for 
disses kliniske 
anvendelse ved 
udredning af 
symptomer og 
screening 

Kursus og 
selvstudier 

FBE 5  
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi” 

Godkendt kursus 
og  
Struktureret 
vejledersamtale 

 

Redegøre for 
kirurgiske 
kræftlidelsers 
carcinogenese, 
kinetik, 
metastaseringsform
er og klassifikation 

Kursus og 
selvstudier 

FBE 4 
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi” 

Godkendt kursus  

Redegøre for 
diagnostisk 
anvendelse af 
ultralyd og 
ultralydsvejledt 
punktur og biopsi 

Kursus og 
selvstudier 

FBE 5 
”Ultralyddiagnosti
k” 

Godkendt kursus   

 
 
 
7.1.2 Kliniske færdigheder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 



Mål Læringsmetode
r 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

Diagnosticere og 
visitere 
oesophagusperforatio
n 

Klinisk arbejde 
og kursus 

HSE 2-3 
”GI-
endoskopi” 

Struktureret 
vejledersamtale  
og  
Godkendt kursus 

 

Diagnosticere og 
behandle abdominale 
katastrofetilstande 
forårsaget af:  
ileus 
vaskulære sygdomme 
(emboli, trombose) 
perforation af 
abdominale 
hulorganer 
traumer mod 
abdomen 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken og audit af 
journaler 

 

Vurdere indikation og 
tidspunkt for 
kirurgisk intervention 
ved svær pancreatit 
samt visitere 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere 
pancreastraumer samt 
planlægge behandling 
og visitere 

Klinisk arbejde 
og selvstudium + 
Kursus 

HSE 2-3 
”Traumatologi
” 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
Godkendt kursus 

 

Planlægge diagnostik 
og behandling 
inklusive visitering til 
ERCP ved kolecystit 
og kolangit 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Diagnosticere og 
planlægge behandling 
af levertraumer 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 
”Traumatologi
” 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
planlægge behandling 
ved milttraume 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 
”Traumatologi
” 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Stille indikationerne 
for 
blødningsskintigrafi 
og arteriografi ved 
gastrointestinal 
blødning 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
planlægge behandling 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

FBE 5 struktureret 
observation i 

 



Mål Læringsmetode
r 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

ved nekrotiserende 
fasciitis, herunder 
Fourniers gangræn 

klinikken 

Diagnosticere 
inguinale, femorale, 
ventrale og 
umbilikale hernier og 
komplikationer til 
disse hos børn og 
voksne 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 
(kursus) 

FBE 1 
”børnekirurgi” 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
behandle 
refluksoesophagit 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
visitere 
oesophaguscancer til 
relevant behandling 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
behandle ulcus-
sygdom, herunder 
behandle medicinsk 

Klinisk arbejde 
og selvstudium  

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Diagnosticere og 
visitere 
ventrikelcancer til 
kirurgisk behandling 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
behandle 
cholecystolithiasis og 
choledocholithiasis 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken og audit af 
journaler 

 

Diagnosticere og 
visitere 
galdevejsstriktur 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
visitere 
galdevejscancer til 
videre behandling 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
behandle pancreatitis, 
herunder behandle 
medicinsk og/eller 
kirurgisk/endoskopisk 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Vurdere relevant 
pallierende 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 

 



Mål Læringsmetode
r 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

behandling ved 
panceascancer og 
visitere 

klinikken 

Visitere til videre 
behandling ved 
leversygdomme, 
herunder visitere 
cirrhosis og hepatitis 
til videre behandling 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
Observation i 
klinikken 

 

     
Udrede og 
diagnosticere 
tilstande med icterus, 
herunder fortolke 
billeddiagnostiske 
undersøgelser (UL, 
CT, MR, ERCP, 
PTC) og visitere til 
videre behandling 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken og audit af 
journaler 

 

Diagnosticere og 
behandle 
inflammatoriske 
tarmsygdomme 
(IBD), Meckels 
divertikel, striktur og 
cancer i tyndtarmen, 
herunder eventuelt 
visitere til videre 
behandling 

Klinisk arbejde HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken og audit af 
journaler 

 

Diagnosticere og 
behandle IBD, cancer, 
polypper, 
diverticulosis coli, 
fistula coli et recti og 
obstipation i colon og 
rectum, herunder 
eventuelt at visitere til 
videre behandling 

Klinisk arbejde HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Diagnosticere og 
behandle tumores 
hæmorrhoidales, 
prolapsus musculi 
ani, fissura ani, fistula 
ani, incontinentia alvi, 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 



Mål Læringsmetode
r 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

prolapsus recti, 
stenosis ani et recti og 
cancer ani samt 
eventuelt visitere til 
videre behandling 
Diagnosticere og 
behandle absces i 
mammae og 
mammacyste, 
diagnosticere og 
visitere cancer 
mammae 

Klinisk arbejde FBE 4 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
visitere 
thyreoideasygdomme 

Klinisk arbejde FBE 4 Struktureret 
vejledersamtale 

 

Udøve palliativ 
behandling ved 
uhelbredelig sygdom, 
herunder ophøre med 
kurativ behandling 

Klinisk arbejde 
(Kursus) 

FBE 5 
”GI-cancer” 

Struktureret 
observation i 
klinikken og/eller 
vejledersamtale 

 

 
 
 
7.1.3 Tekniske færdigheder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Fjerne fremmedlegeme 
i oesophagus 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Oversy perforation på 
ventrikel og duodenum 

Klinisk arbejde HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage resektion, by-
pass og 
anastomose/stomi på 
tyndtarm 

Kursus og klinisk 
arbejde 

HSE 2-3 
”Operativ 
kirurgi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage resektion, by-
pass og 
anastomose/stomi på 
colon/rectum 

Kursus og klinisk 
arbejde 
- deloperationer 

FBE 5 
“Operativ 
kirurgi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Foretage laparoskopisk 
cholecystektomi og 
åben 
choledocholithotomi 

Kursus og klinisk 
arbejde 

HSE 2-3 
”Operativ 
kirurgi” 
HSE/FBE 5 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage splenektomi Kursus og klinisk 
arbejde 

FBE 5 
”Operativ 
kirurgi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre terapeutisk 
endoskopi ved 
gastrointestinal 
blødning 

Klinisk arbejde HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Anlægge Sengstaken-
Blakemore sonde i 
oesophagus 

Klinisk arbejde HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre endoskopisk 
hæmostase i 
oesophagus, ventrikel 
og duodenum 

Klinisk arbejde HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Gennemstikke 
blødende kar i ventrikel 
og duodenum 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 
 

Udføre rekto-
sigmoideoskopi 
Udføre koloskopi 

Klinisk arbejde HSE 2-3 
 

Struktureret 
observation I 
klinikken 

 

Udføre endoskopisk 
hæmostase, resektion 
og stomi på colon 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage kirurgisk 
revision ved 
nekrotiserende fasciitis, 
herunder Fourniers 
gangræn 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage drænage af 
intraabdominale 
abscesser 

Klinisk arbejde 
Deloperationer 

FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage 
incision/excision af 
perianal absces og 
pilonidal absces 

Klinisk arbejde HSE 2-3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Operativt behandle 
inguinale, femorale, 

Klinisk arbejde 
Deloperationer 

HSE 2-3 
 

Struktureret 
observation i 

 



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

ventrale og umbilikale 
hernier hos børn og 
voksne 

ved laparoskopi (FO 
urologi) 

klinikken 

Operativt behandle 
refluksoesophagit under 
supervision 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Stille indikation for og 
udføre oesophago-
gastro-duodenoskopi 

Kursus og klinisk 
arbejde 

FBE 1 
”GI-
endoskopi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Sklerosere 
oesophagusvaricer 

Kursus og klinisk 
arbejde 

HSE 2-3 
”GI-
endoskopi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Dilatere 
oesopahgusstriktur 

Kursus og klinisk 
arbejde 

FBE 5 
”GI-
endoskopi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre 
gastroenteroanastomose 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre relevant 
aflastende indgreb på 
galdeveje 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage perkutan og 
intraoperativ biopsi ved 
primær cancer, 
metastaser og benigne 
processer 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre 
hæmorrhoidektomi, 
dilatatio ani, incision 
og andre typiske 
operationer på anus 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Tage nåle- og 
knivbiopsi fra mamma 
inklusive tumor 
mamma resektion 

Klinisk arbejde FBE 4 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre partiel og total 
mastektomi inklusive 
exairesis axillae samt 
sentinel node biopsi 

Klinisk arbejde FBE 4 
 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Under supervison 
udføre uni- eller 
bilateral resektion af 
gld. thyreoidea 

Klinisk arbejde FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

I akutte situationer 
kunne foretage UL-
skanning af abdomen 
og erkende væsentlige 
patologiske 
forekomster 

Kursus (UL) og 
klinisk arbejde 

FBE 5 Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i  
klinikken 

 

 

 

7.2 Kommunikator 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Kommunikere 
relevant og 
empatisk forud 
for palliativ 
behandling ved 
uhelbredelig 
sygdom, 
herunder ved 
ophør med 
kurativ 
behandling i 
forbindelse med 
livets afslutning 

Klinisk arbejde HSE 2 Struktureret 
observation i 
klinikken og/eller 
360-graders 
evaluering 

 

Vejlede 
patienter og 
pårørende i 
beslutninger 
vedr. valg af 
behandling og 
sikre forståelse 
af vejledningen 

Klinisk arbejde HSE 2 Struktureret 
observation i 
klinikken og/eller 
360-graders 
evaluering 

 

 



 

7.3 Samarbejder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

Redegøre for teorier om 
dynamik og 
rollefordeling i grupper 

Kursus og 
selvstudier 

HSE 2 
”Ledelse, 
administratio
n og 
samarbejde” 

Godkendt kursus  

Redegøre for 
konfliktløsningsmodelle
r 

Kursus og 
selvstudier 

HSE 2 Godkendt kursus  

I relation til 
primærsektoren indgå i 
tværfaglige team-møder 
og team-samarbejde 
med respekt for de 
øvrige 
teammedlemmers rolle 
og meninger i 
samarbejder og 
samtidigt bidrage med 
sin egen 
specialespecifikke 
ekspertise 

Klinisk arbejde HSE 3 
Stuegang og 
afsnitskonf. 

360-graders 
evaluering 

 

Indgå i tværfagligt 
diagnostisk team for 
sygdomme med 
berøring til flere 
specialer, f.eks. 
endokrine lidelser, 
mammasygdomme, 
IBD o.a. 

Klinisk arbejde  
(deltagelse i 
teamarbejde) 

HSE 2-3 Struktureret 
vejledersamtale 

 

 

 

7.4 Leder/Administrator 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Redegøre for sund-
hedsorganisationers 
opbygning m.h.t. 
patient-behandling, 
forskning og 
uddannelsesmæssige 
aktiviteter, lokalt, 
regionalt og 
nationalt 

Kursus og 
selvstudier eller 
opgave 

HSE 2 
”Ledelse, 
administration 
og 
samarbejde” 

Godkendt kursus og 
bedømmelse af 
gennemført opgave 

 

Redegøre for 
princip-perne for 
kvalitetssikring og –
udvikling og 
medicinsk 
teknologivurdering 

Kursus HSE 2 Godkendt kursus  

Korrespondere med 
andre kolleger og 
myndigheder, 
inklusive 
klageinstanser 

Klinisk arbejde HSE 2 Vejledersamtale  

Prioritere og udnytte 
afdelingsteamets 
ressourcer 

Klinisk arbejde HSE 2 Vejledersamtale  

Planlægge og lede 
det daglige arbejde, 
f.eks. en 
teamfunktion og 
vagt-arbejdet på en 
kirurgisk afdeling 

Klinisk arbejde HSE 2 360-graders 
evaluering 

 

Lede tværfaglige 
konferencer 
vedrørende 
patientbehandlingen 

Klinisk arbejde HSE 2 360-graders 
evaluering 

 

     
Indtage en lederrolle 
i akutte, kritiske 
situationer 

Klinisk arbejde HSE 2 360-graders 
evaluering 

 

 

 

7.5 Sundhedsfremmer 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Identificere de mest 
betydningsfulde 
faktorer, der er af 
betydning for 
sundhed, være 
fortrolig med den 
underliggende 
videnskabelige 
evidens og kunne 
applicere denne 
forståelse på 
almindelige 
problemer og 
tilstande, som 
optræder i de 
kirurgiske specialer 

Selvstudier 
og/eller opgave 

HSE 2 Vejledersamtale 
og/eller bedømmelse 
af gennemført opgave 

 

Rådgive/undervise 
andre 
personalegrupper, 
myndigheder og 
patientforeninger 
om generelle 
risikofaktorer af 
betydning for 
kirurgiske 
sygdomme 

Kursus og klinisk 
arbejde 

HSE 2 Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

 

 

7.6 Akademiker 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmeto
der 

Dato/underskr
ift 

Undervise studenter, 
kolleger og andet 
sundhedspersonale 

Opgave 
(undervisningsopga
ve) 

HSE 2 
Udføre intern 
undervisning 

Bedømmelse af 
gennemført 
opgave 

 

Fremkomme med 
løsningsforslag efter 
gennemgang af 
relevant litteratur ved 
ikke almindelige 

Opgave 
(litteraturopgave) 

HSE 3 Bedømmelse af 
gennemført 
opgave 

 



kliniske 
problemstillinger 
Udarbejde en 
projektbeskrivelse/prot
okol og stå for 
gennemførelse af 
projektet 

Forskningstræning HSE 3 
Deltage i 
afdelingsprojek
ter 

Bedømmelse af 
gennemført 
opgave 

 

Forberede og holde et 
videnskabeligt foredrag 

Forskningstræning 
og opgave 

FBE 1 Videnskabeligt 
møde 

Bedømmelse af 
gennemført 
opgave 

 

 

7.7 Professionel 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

Anvende 
hensigtsmæssige 
strategier for at 
opretholde og 
udvikle faglig 
kompetence, 
herunder anvende 
informationsteknolog
i til optimering af 
patientbehandling og 
andre aktiviteter 

Klinisk arbejde 
og opgave 
og/eller 
selvstudium 

HSE 2 
Litteratursøgnin
g 

Struktureret 
observation i 
klinikken og 
bedømmelse af 
opgave og/eller 
vejledersamtale 

 

Håndtere 
interessekonflikter, 
ressourceallokering 
og videnskabsetik 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken og/eller 
360-graders 
evaluering 

 

Erkende grænserne 
for egen kompetence 
og handle ud fra 
dette i fagligt arbejde 

Klinisk arbejde HSE 2 Struktureret 
vejledersamtale 
og/eller 360-graders 
evaluering 

 

 
 
 



8 – 9: HSE - FBE - HSE 

8. Mål, lærings- og evalueringsmetoder i den kirurgiske 
fællesuddannelse (common trunk) som påbegyndes på HSE (ÅS – 1. år 
TGH eller NBG, 2. og 3. år FBE, 4. og 5. år HSE fordelt mellem TGH og 
NBG). 
HSE 4-5 afhænger af om man er ansat på Århus Sygehus TGH eller NBG det 4. eller 5. år 

 

8.1 Medicinsk ekspert  
 
8.1.1 Vidensmål 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetode Dato/underskrift 

Redegøre for det 
kirurgiske stress-
respons inklusiv 
immunologiske 
forhold relaterede 
til kirurgi 

Selvstudier og 
Kursus: 

HSE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt Kursus  

Redegøre for 
forskellige 
traumemekanismer 

Selvstudier og 
Kursus: 

HSE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt kursus  

Redegøre for den 
basale 
koagulationsproces 

Selvstudier og 
Kursus: 

HSE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt kursus  

Redegøre for præ-
operativ 
ernæringsstatus 
betydning ved 
kirurgi 

Selvstudier og 
Kursus: 

HSE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt kursus  

Redegøre for 
særlige 
risikofaktorer ved 
kirurgi, som 
diabetes mellitus, 
hjerte/kar, lunge-, 
nyre-, lever- og 
stofskifte-

Selvstudier og 
kursus: 

HSE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt kusus  



Mål Læringsmetode Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetode Dato/underskrift 

sygdomme, steroid-
behandling, 
immuno-supression, 
adipositas samt 
alkohol-,,tobaks-, 
og medicinforbrug 
Redegøre for 
metoder til 
nedbringelse af 
postoperative 
morbiditet 

Selvstudier og 
Kursus: 

HSE 1 
”Kirurgisk 
patofysiologi 
og ernæring” 

Godkendt kursus  

 
 
 
8.1.2 Kliniske færdigheder 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Kommentar: HSE/FBE angiver uddannelsessted og forventet ÅR for gennemførelse. Vejledende 
angiver et minimum af målrettet aktivitet. Journalaudit omfatter aktuelle patienter dog ved arkiv 
journaler ved sjældne tilstande. Struktureret observation i klinikken angiver direkte feedback i en 
given situation 
 
Mål Operationaliserin

g 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsstrate
gi 

Dato/underskri
ft 

Erkende og med-
inddrage 
risikofaktorer, 
herunder ovennævnte 
særlige risikofaktorer, 
i 
beslutningsprocesser 
vedr. kirurgi, og i 
nødvendigt omfang 
henvise til relevant 
speciale til 
præoperativ 
optimering 

Praksislæring i 
klinikken 
 
Præoperativ 
vurdering og 
tilsynsplanlægning 

HSE 1 Audit  

Diagnosticere og 
behandle 
blødningsforstyrrelser
, herunder ordinere 
tromboseprofylakse 

Praksislæring i 
klinikken 
Behandle/erkende: 
Overdosering, 
Profylakse, 
Trombose, DIC og 

HSE 1 Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 



Mål Operationaliserin
g 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsstrate
gi 

Dato/underskri
ft 

principper for 
diagn/beh af 
lungeemboli 

Instituere relevant og 
adækvat smerte-
behandling såvel præ- 
som postoperativt 

Mesterlære i 
klinikken 
Bruge instruks 

HSE 1 Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Varetage postoperativ 
ernæring (enteral og 
parenteral), herunder 
behandle postoperativ 
kvalme 

Mesterlære i 
klinikken 
Ernæringsscreenin
g 
Vurdere 
kalorie/protein og 
væskebehandling 
Ordinere enteral 

HSE 1 Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Vurdere en kirurgisk 
traumepatient og 
instituere 
livsreddende 
behandling, herunder 
hypovolæmisk shock 

Kursus og 
mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 
 
”Traumatologi” 

Godkendt kursus 
og 
Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Erkende følgende 
tilstande og 
planlægge et 
udredningsprogram 
herfor, vurdere 
billeddiagnostiske 
undersøgelsesresultat
er i relation til dem, 
stille 
operationsindikation, 
selv behandle eller 
visitere til relevant 
behandler/ 
behandlingssted: 
akut og kronisk 
ekstremitetsiskæmi 
aortaaneurysmer 
varicesygdomme 
akut abdomen 
(appendicitis, 
cholecystitis, 
divertikulitis, ileus, 
perforeret ulcus, 

Kursus og 
mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 
 
 
 
”Gastrointestina
l 
billeddiagnostik
” 
 
 
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi
” 
 
 
 
 
 
FO: Karkirurgi 
2 
 
 

Godkendt kursus 
og 
Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 



Mål Operationaliserin
g 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsstrate
gi 

Dato/underskri
ft 

pancreatitis) 
gastrointestinal 
blødning 
hernier 
lungecancer 
pneumothorax 
obstruktion af de øvre 
og nedre urinveje 
blødning fra 
urinvejene 
akutte skrotale 
tilstande 

 
 
 
 
 
 
FO: Thorax 2 
 
 
 
FO: Urologi 2 

Udøve palliativ 
behandling ved 
uhelbredelig sygdom, 
herunder smerte-
behandling, palliativ 
kirurgi og anden 
palliativ 
symptombehandling 

Kursus: 
 
og mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 
”Gastrointestina
l cancer” 

Godkendt kursus 
og 
Audit af journaler 
og struktureret 
observation i 
klinikken 

 

 
 
 
8.1.3 Tekniske færdigheder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne:  
Mål Læringsstrategi Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsstrategi Dato/underskrift 

Frilægge større 
arterier, arterierne i 
lysken og anlægge en 
karanastomose 

Kursus 
og mesterlære i 
klinikken 

HSE 1 
”Operativ 
kirurgi” 
 
FO: 
karkirurgi 2 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Operere simple varicer Mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Etablere 
pneumoperitoneum og 
orientere sig i 
abdomen 

Mesterlære i 
klinikken 

HSE 1 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage sterno- og Kursus og ”Operativ Godkendt kursus og  



Mål Læringsstrategi Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsstrategi Dato/underskrift 

thoracotomi mesterlære i 
klinikken 

kirurgi” 
 
FO: thorax 2 

struktureret 
observation i 
klinikken 

Tage en 
incisionsbiopsi 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 3 
deloperation 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Fjerne mindre 
hudtumor 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage 
delhudstransplantation 

Praksis plastik 
kursus 

FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage simple 
arkorektioner 
eventuelt med Z- eller 
W-plastik 

Praksis plastik 
kursus 

FBE 3 
(regional 
kursus 
arrangeret af 
Plast/Århus) 
2 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Anlægge pleuradræn Mesterlære i 
klinikken 

FBE 3 
”Operativ 
kursus” 
FO: Thorax 2 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Aflaste blæren og 
cystoskopere 

Mesterlære i 
klinikken 
Kateterisation 

FBE 2 
Deloperation 
FO: urologi 2 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Operere for simple 
elektive og akutte 
kirurgiske tilstande 
(relateret til et udvalg 
af ovennævnte 
tilstande) 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 
deloperation 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre simple scrotale 
indgreb 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 
FO: urologi 2 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

 

8.2 Kommunikator 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne:  



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Vejlede patienter 
og pårørende i 
beslutninger om 
valg af 
behandling 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Informere 
patienter og 
pårørende om 
alvorlig, 
livstruende 
og/eller 
uhelbredelig 
sygdom – på et 
niveau og i en 
detaljeringsgrad, 
som er tilpasset 
den enkelte 
patient, og sikre 
forståelse heraf. 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

 

 

8.3 Samarbejder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne:  
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

Indgå i 
tværfaglige team-
møder og team-
samarbejde med 
respekt for de 
øvrige team-
medlemmers 
meninger og rolle 
i samarbejdet og 
samtidig bidrage 
med sin egen 
specialespecifikk
e ekspertise. 

Mesterlære i 
klinikken 
Kursus 

FBE 2 
”Ledelse, 
administration og 
samarbejde” 
 
Operationsstue 
Stuegang 
Afdelingskonferenc
e 

360-graders 
evaluering (skemaer 
ved vejleder) 

 

 



 

8.4 Leder/Administrator 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Redegøre for 
sundheds-
organisationens op-
bygning m.h.t. 
patient-behandling, 
forskning og 
uddannelsesmæssige 
aktiviteter lokalt, 
regionalt og 
nationalt 

Kursus FBE 2 
 
”Ledelse, 
administration 
og 
samarbejde” 

Godkendt kursus  

Korrespondere med 
andre kolleger og 
myndigheder, 
inklusive 
klageinstanser 

Skriftlig opgave 
stillet af 
vejlederen 
Evt. gennemgang 
af tidligere sager 

FBE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Udnytte og 
prioritere 
afdelingsteamets 
styresystemer og 
ressourcer 

Skriftlig opgave 
ved vejleder 

FBE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Udforme instrukser 
for arbejdsgange, 
vagttilrettelæggelser 
og 
behandlingsrutiner 

Skriftlig opgave 
ved vejleder 

FBE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Planlægge og lede 
det daglige arbejde, 
f.eks. en 
teamfunktion og 
vagt-arbejdet på en 
kirurgisk afdeling 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 
 
Prioritering i 
vagtarbejde 

Struktureret 
observation i 
klinikken og/eller 
360-graders 
evaluering 

 

Lede tværfaglige 
konferencer 
vedrørende 
patientbehandlingen 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

 
 

    

Indtage en lederrolle Mesterlære i FBE 2 360-graders  



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

i akutte, kritiske 
situationer 

klinikken 
Akutte situationer 
i modt- eller 
afdeling 

evaluering 

 

 

8.5 Sundhedsfremmer 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Identificere de mest 
betydningsfulde 
faktorer, der er af 
betydning for 
sundhed, være 
fortrolig med den 
underliggende 
videnskabelige 
evidens og kunne 
applicere denne 
forståelse på 
almindelige 
problemer og 
tilstande, som 
optræder i de 
kirurgiske specialer 

Selvstudium 
 
(Opgave ved 
vejleder) 

FBE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Rådgive/undervise 
andre 
personalegrupper, 
myndigheder og 
patientforeninger 
om generelle 
risikofaktorer af 
betydning for visse 
sygdomme 

Skriftlig opgave 
ved vejleder 

FBE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

 



 

8.6 Akademiker 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetod
er 

Dato/underskri
ft 

Undervise studenter, 
kolleger og andet 
personale 

Skriftlig opgave 
og 
konferenceoplæ
g 

FBE 2 
Udføre intern 
undervisning 

Bedømmelse af 
opgave 

 

Fremkomme med 
løsningsforslag efter 
gennemgang af relevant 
litteratur ved ikke 
almindelige kliniske 
problemstillinger 

Skriftlig opgave 
og 
konferenceoplæ
g 

FBE 3 Bedømmelse af 
opgave 

 

Udarbejde en 
projektbeskrivelse/protok
ol og stå for afvikling af 
projektet 

Skriftlig opgave 
og 
konferenceoplæ
g 

FBE 3 
Deltage i afd 
projekter 

Bedømmelse af 
opgave 

 

Forberede og holde et 
videnskabeligt foredrag 

Skriftlig opgave 
og 
konferenceoplæ
g 

HSE 1 
Videnskabeli
gt møde 

Bedømmelse af 
opgave 

 

 

 

8.7 Professionel 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse aksl lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetod
er 

Dato/underskri
ft 

Anvende hensigts-
mæssige strategier for 
at opretholde og 
udvikle faglig 
kompetence, herunder 
anvende 
informationsteknologi 
til optimering af 
patient-behandling og 
andre aktiviteter. 

Mesterlære i 
klinikken 
Kursus: 
Aktuel litteratur 
Tidsskrifter 

FBE 2 
 
Litteratursøgnin
g 
- 
Extern eller 
intern 

Vejledersamtale  



Anvende principperne 
for kvalitetssikring, 
kvalitets-udvikling og 
medicinsk 
teknologivurdering i 
dagligt arbejde 

Skriftlig opgave 
 
Evt. 
Appendicitis – 
MTV 

FBE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Håndtere interesse-
konflikter, herunder 
bevidst relatere til 
konfliktløsningsmodell
er 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 3  Vejledersamtale  

Foretage etisk analyse 
og vurdering ved 
ressourceallokering 

Skriftlig opgave 
og 
konferenceoplæ
g 

FBE 2 Bedømmelse af 
opgave 

 

Bevidst forholde sig til 
videnskabsetik 

Mesterlære i 
klinikken 

FBE 2 Vejledersamtale  

 

 

9. Mål, lærings- og evalueringsmetoder for hoveduddannelsen i kirurgi 
(HSE – FBE – HSE) 

9.1 Medicinsk ekspert 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetod
er 

Dato/underskri
ft 

Redegøre for 
mekanismer, pato-
fysiologi og klinik 
ved abdominale 
traumer, ved ruptur 
af duodenum, tynd- 
og tyktarm, 
pancreas, lever, 
nyrer, blære og 
diafragma samt fri 
blødning i 
peritoneum 

Selvstudier og 
kursus 

HSE 4-5 
 
”Traumatologi” 

Godkendt kursus 
og  
Struktureret 
vejledersamtale 

 

Redegøre for mave- 
tarmkanalens 
humorale og 
neuronale 

Kursus og 
selvstudier 

HSE 4-5 
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi” 

Godkendt kursus 
og  
Struktureret 
vejledersamtale 

 



Mål Læringsmetode
r 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetod
er 

Dato/underskri
ft 

regulering og disses 
dysfunktioner ved 
gastrointestinale 
lidelser 
Redegøre for pato-
fysiologien ved 
ulcus-sygdom, 
malabsorption og 
inflammatoriske 
tarmsygdomme, 
herunder årsager og 
evidensbaseret 
behandling 

Kursus og 
selvstudier 

HSE 4-5 
 
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi” 

Godkendt kursus 
og 
Struktureret 
vejledersamtale 

 

     
Redegøre for 
patofysiologien ved 
pancreatits acuta, 
kolecystit og 
kolangit, herunder 
årsager og 
evidensbaseret 
behandling 

Kursus og 
selvstudier 

HSE 4-5 
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi” 

Godkendt kursus 
og  
Struktureret 
vejledersamtale 

 

Redegøre for 
patofysiologi ved 
thyreoideasygdom
me og andre 
endokrine lidelser 
samt medicinsk og 
kirurgisk 
behandling 

Kursus og 
selvstudier 

HSE 4-5 
”Mamma- og 
endokrin kirurgi” 

Godkendt kursus 
og  
Struktureret 
vejledersamtale 

 

Redegøre for 
principperne for 
metoder til 
diagnostik af 
mikro- og 
makroblødning fra 
mave-tarmkanalen 
og indikationer for 
disses kliniske 
anvendelse ved 
udredning af 
symptomer og 
screening 

Kursus og 
selvstudier 

HSE 4-5  
”Medicinsk og 
kirurgisk 
gastroenterologi” 

Godkendt kursus 
og  
Struktureret 
vejledersamtale 

 

Redegøre for 
kirurgiske 

Kursus og 
selvstudier 

HSE 4-5 
”Medicinsk og 

Godkendt kursus  



Mål Læringsmetode
r 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetod
er 

Dato/underskri
ft 

kræftlidelsers 
carcinogenese, 
kinetik, 
metastaseringsform
er og klassifikation 

kirurgisk 
gastroenterologi” 

Redegøre for 
diagnostisk 
anvendelse af 
ultralyd og 
ultralydsvejledt 
punktur og biopsi 

Kursus og 
selvstudier 

HSE 4-5 
”Ultralyddiagnosti
k” 

Godkendt kursus   

 
 
9.1.2 Kliniske færdigheder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

Diagnosticere og 
visitere 
oesophagusperforatio
n 

Klinisk arbejde 
og kursus 

HSE 4 
”GI-
endoskopi” 

Struktureret 
vejledersamtale  
og  
Godkendt kursus 

 

Diagnosticere og 
behandle abdominale 
katastrofetilstande 
forårsaget af:  
ileus 
vaskulære sygdomme 
(emboli, trombose) 
perforation af 
abdominale 
hulorganer 
traumer mod 
abdomen 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken og audit af 
journaler 

 

Vurdere indikation og 
tidspunkt for 
kirurgisk intervention 
ved svær pancreatit 
samt visitere 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere 
pancreastraumer samt 
planlægge behandling 
og visitere 

Klinisk arbejde 
og selvstudium + 
Kursus 

FBE 3 
”Traumatologi
” 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
Godkendt kursus 

 



Mål Læringsmetode
r 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

Planlægge diagnostik 
og behandling 
inklusive visitering til 
ERCP ved kolecystit 
og kolangit 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Diagnosticere og 
planlægge behandling 
af levertraumer 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 4-5 
”Traumatologi
” 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
planlægge behandling 
ved milttraume 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 4-5 
”Traumatologi
” 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Stille indikationerne 
for 
blødningsskintigrafi 
og arteriografi ved 
gastrointestinal 
blødning 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
planlægge behandling 
ved nekrotiserende 
fasciitis, herunder 
Fourniers gangræn 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 4-5 struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere 
inguinale, femorale, 
ventrale og 
umbilikale hernier og 
komplikationer til 
disse hos børn og 
voksne 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 
(kursus) 

FBE 2 
”børnekirurgi” 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
behandle 
refluksoesophagit 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
visitere 
oesophaguscancer til 
relevant behandling 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
behandle ulcus-
sygdom, herunder 
behandle medicinsk 

Klinisk arbejde 
og selvstudium  

FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Diagnosticere og 
visitere 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

FBE 3 Struktureret 
observation i 

 



Mål Læringsmetode
r 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

ventrikelcancer til 
kirurgisk behandling 

klinikken 

Diagnosticere og 
behandle 
cholecystolithiasis og 
choledocholithiasis 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken og audit af 
journaler 

 

Diagnosticere og 
visitere 
galdevejsstriktur 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
visitere 
galdevejscancer til 
videre behandling 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
behandle pancreatitis, 
herunder behandle 
medicinsk og/eller 
kirurgisk/endoskopisk 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Vurdere relevant 
pallierende 
behandling ved 
panceascancer og 
visitere 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

FBE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Visitere til videre 
behandling ved 
leversygdomme, 
herunder visitere 
cirrhosis og hepatitis 
til videre behandling 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

HSE 4-5 Struktureret 
Observation i 
klinikken 

 

     
Udrede og 
diagnosticere 
tilstande med icterus, 
herunder fortolke 
billeddiagnostiske 
undersøgelser (UL, 
CT, MR, ERCP, 
PTC) og visitere til 
videre behandling 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken og audit af 
journaler 

 

Diagnosticere og 
behandle 
inflammatoriske 
tarmsygdomme 
(IBD), Meckels 
divertikel, striktur og 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken og audit af 
journaler 

 



Mål Læringsmetode
r 

Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

cancer i tyndtarmen, 
herunder eventuelt 
visitere til videre 
behandling 
Diagnosticere og 
behandle IBD, cancer, 
polypper, 
diverticulosis coli, 
fistula coli et recti og 
obstipation i colon og 
rectum, herunder 
eventuelt at visitere til 
videre behandling 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Diagnosticere og 
behandle tumores 
hæmorrhoidales, 
prolapsus musculi 
ani, fissura ani, fistula 
ani, incontinentia alvi, 
prolapsus recti, 
stenosis ani et recti og 
cancer ani samt 
eventuelt visitere til 
videre behandling 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
behandle absces i 
mammae og 
mammacyste, 
diagnosticere og 
visitere cancer 
mammae 

Klinisk arbejde FBE 3  Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Diagnosticere og 
visitere 
thyreoideasygdomme 

Klinisk arbejde FBE 3  Struktureret 
vejledersamtale 

 

Udøve palliativ 
behandling ved 
uhelbredelig sygdom, 
herunder ophør med 
kurativ behandling 

Klinisk arbejde 
(Kursus) 

HSE 5 
”GI-cancer” 

Struktureret 
observation i 
klinikken og/eller 
vejledersamtale 

 

 



 
 
9.1.3 Tekniske færdigheder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Fjerne fremmedlegeme 
i oesophagus 

Klinisk arbejde HSE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Oversy perforation på 
ventrikel og duodenum 

Klinisk arbejde FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage resektion, by-
pass og 
anastomose/stomi på 
tyndtarm 

Kursus og klinisk 
arbejde 

FBE 3 
”Operativ 
kirurgi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage resektion, by-
pass og 
anastomose/stomi på 
colon/rectum 

Kursus og klinisk 
arbejde 
- deloperationer 

HSE 5 
“Operativ 
kirurgi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage laparoskopisk 
cholecystektomi og 
åben 
choledocholithotomi 

Kursus og klinisk 
arbejde 

FBE 3 
”Operativ 
kirurgi” 
HSE/FBE 5 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage splenektomi Kursus og klinisk 
arbejde 

HSE 5 
”Operativ 
kirurgi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre terapeutisk 
endoskopi ved 
gastrointestinal 
blødning 

Klinisk arbejde FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Anlægge Sengstaken-
Blakemore sonde i 
oesophagus 

Klinisk arbejde FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre endoskopisk 
hæmostase i 
oesophagus, ventrikel 
og duodenum 

Klinisk arbejde FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Gennemstikke 
blødende kar i ventrikel 
og duodenum 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 
 

Udføre rekto- Klinisk arbejde FBE 3 Struktureret  



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

sigmoideoskopi 
Udføre koloskopi 

 
HSE 4-5 

observation I 
klinikken 

Udføre endoskopisk 
hæmostase, resektion 
og stomi på colon 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage kirurgisk 
revision ved 
nekrotiserende fasciitis, 
herunder Fourniers 
gangræn 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage drænage af 
intraabdominale 
abscesser 

Klinisk arbejde 
Deloperationer 

HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Foretage 
incision/excision af 
perianal absces og 
pilonidal absces 

Klinisk arbejde FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Operativt behandle 
inguinale, femorale, 
ventrale og umbilikale 
hernier hos børn og 
voksne 

Klinisk arbejde 
Deloperationer 
ved laparoskopi 

HSE 3 
 
(FO 
urologi) 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Operativt behandle 
refluksoesophagit under 
supervision 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

     
Stille indikation for og 
udføre oesophago-
gastro-duodenoskopi 

Kursus og klinisk 
arbejde 

FBE 3 
”GI-
endoskopi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Sklerosere 
oesophagusvaricer 

Kursus og klinisk 
arbejde 

FBE 3 
”GI-
endoskopi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Dilatere 
oesopahgusstriktur 

Kursus og klinisk 
arbejde 

HSE 5 
”GI-
endoskopi” 

Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre 
gastroenteroanastomose 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre relevant 
aflastende indgreb på 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 

 



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

galdeveje klinikken 
Foretage perkutan og 
intraoperativ biopsi ved 
primær cancer, 
metastaser og benigne 
processer 

Klinisk arbejde HSE 5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre 
hæmorrhoidektomi, 
dilatatio ani, incision 
og andre typiske 
operationer på anus 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Tage nåle- og 
knivbiopsi fra mamma 
inklusive tumor 
mamma resektion 

Klinisk arbejde FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Udføre partiel og total 
mastektomi inklusive 
exairesis axillae samt 
sentinel node biopsi 

Klinisk arbejde FBE 3 
 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

Under supervison 
udføre uni- eller 
bilateral resektion af 
gld. thyreoidea 

Klinisk arbejde HSE 4-5 Struktureret 
observation i 
klinikken 

 

I akutte situationer 
kunne foretage UL-
skanning af abdomen 
og erkende væsentlige 
patologiske 
forekomster 

Kursus (UL) og 
klinisk arbejde 

HSE 4-5 Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i  
klinikken 

 

 

 

9.2 Kommunikator 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Kommunikere 
relevant og 
empatisk forud 

Klinisk arbejde FBE 2 Struktureret 
observation i 
klinikken og/eller 

 



for palliativ 
behandling ved 
uhelbredelig 
sygdom, 
herunder ved 
ophør med 
kurativ 
behandling i 
forbindelse med 
livets afslutning 

360-graders 
evaluering 

Vejlede 
patienter og 
pårørende i 
beslutninger 
vedr. valg af 
behandling og 
sikre forståelse 
af vejledningen 

Klinisk arbejde FBE 2 Struktureret 
observation i 
klinikken og/eller 
360-graders 
evaluering 

 

 

 

9.3 Samarbejder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

Redegøre for teorier om 
dynamik og 
rollefordeling i grupper 

Kursus og 
selvstudier 

FBE 2 
”Ledelse, 
administratio
n og 
samarbejde” 

Godkendt kursus  

Redegøre for 
konfliktløsningsmodelle
r 

Kursus og 
selvstudier 

HSE/FBE 2 Godkendt kursus  

I relation til 
primærsektoren indgå i 
tværfaglige team-møder 
og team-samarbejde 
med respekt for de 
øvrige 
teammedlemmers rolle 
og meninger i 
samarbejder og 
samtidigt bidrage med 
sin egen 

Klinisk arbejde FBE 3 
Stuegang og 
afsnitskonf. 

360-graders 
evaluering 

 



specialespecifikke 
ekspertise 
Indgå i tværfagligt 
diagnostisk team for 
sygdomme med 
berøring til flere 
specialer, f.eks. 
endokrine lidelser, 
mammasygdomme, 
IBD o.a. 

Klinisk arbejde  
(deltagelse i 
teamarbejde) 

FBE 3 Struktureret 
vejledersamtale 

 

 

 

9.4 Leder/Administrator 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Redegøre for sund-
hedsorganisationers 
opbygning m.h.t. 
patient-behandling, 
forskning og 
uddannelsesmæssige 
aktiviteter, lokalt, 
regionalt og 
nationalt 

Kursus og 
selvstudier eller 
opgave 

FBE 2 
”Ledelse, 
administration 
og 
samarbejde” 

Godkendt kursus og 
bedømmelse af 
gennemført opgave 

 

Redegøre for 
princip-perne for 
kvalitetssikring og –
udvikling og 
medicinsk 
teknologivurdering 

Kursus FBE 2 Godkendt kursus  

Korrespondere med 
andre kolleger og 
myndigheder, 
inklusive 
klageinstanser 

Klinisk arbejde FBE 2 Vejledersamtale  

Prioritere og udnytte 
afdelingsteamets 
ressourcer 

Klinisk arbejde FBE 2 Vejledersamtale  

Planlægge og lede 
det daglige arbejde, 
f.eks. en 
teamfunktion og 

Klinisk arbejde FBE 2 360-graders 
evaluering 

 



Mål Læringsmetoder Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

vagt-arbejdet på en 
kirurgisk afdeling 
Lede tværfaglige 
konferencer 
vedrørende 
patientbehandlingen 

Klinisk arbejde FBE 2 360-graders 
evaluering 

 

     
Indtage en lederrolle 
i akutte, kritiske 
situationer 

Klinisk arbejde FBE 2 360-graders 
evaluering 

 

 

 

9.5 Sundhedsfremmer 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 
år 

Evalueringsmetoder Dato/underskrift 

Identificere de mest 
betydningsfulde 
faktorer, der er af 
betydning for 
sundhed, være 
fortrolig med den 
underliggende 
videnskabelige 
evidens og kunne 
applicere denne 
forståelse på 
almindelige 
problemer og 
tilstande, som 
optræder i de 
kirurgiske specialer 

Selvstudier 
og/eller opgave 

FBE 2 Vejledersamtale 
og/eller bedømmelse 
af gennemført opgave 

 

Rådgive/undervise 
andre 
personalegrupper, 
myndigheder og 
patientforeninger 
om generelle 
risikofaktorer af 

Kursus og klinisk 
arbejde 

FBE 2 Godkendt kursus og 
struktureret 
observation i 
klinikken 

 



betydning for 
kirurgiske 
sygdomme 
 

 

9.6 Akademiker 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetoder Rammer 

Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmeto
der 

Dato/underskr
ift 

Undervise studenter, 
kolleger og andet 
sundhedspersonale 

Opgave 
(undervisningsopga
ve) 

FBE 2 
Udføre intern 
undervisning 

Bedømmelse af 
gennemført 
opgave 

 

Fremkomme med 
løsningsforslag efter 
gennemgang af 
relevant litteratur ved 
ikke almindelige 
kliniske 
problemstillinger 

Opgave 
(litteraturopgave) 

FBE 3 Bedømmelse af 
gennemført 
opgave 

 

Udarbejde en 
projektbeskrivelse/prot
okol og stå for 
gennemførelse af 
projektet 

Forskningstræning FBE 3 
Deltage i 
afdelingsprojek
ter 

Bedømmelse af 
gennemført 
opgave 

 

Forberede og holde et 
videnskabeligt foredrag 

Forskningstræning 
og opgave 

HSE 1 Videnskabeligt 
møde 

Bedømmelse af 
gennemført 
opgave 

 

 

9.7 Professionel 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
Mål Læringsmetode

r 
Rammer 
Ressourcer 
Sted/tid 1-5 år 

Evalueringsmetode
r 

Dato/underskrif
t 

Anvende 
hensigtsmæssige 
strategier for at 
opretholde og 
udvikle faglig 
kompetence, 

Klinisk arbejde 
og opgave 
og/eller 
selvstudium 

FBE 2 
Litteratursøgnin
g 

Struktureret 
observation i 
klinikken og 
bedømmelse af 
opgave og/eller 
vejledersamtale 

 



herunder anvende 
informationsteknolog
i til optimering af 
patientbehandling og 
andre aktiviteter 
Håndtere 
interessekonflikter, 
ressourceallokering 
og videnskabsetik 

Klinisk arbejde 
og selvstudium 

FBE 3 Struktureret 
observation i 
klinikken og/eller 
360-graders 
evaluering 

 

Erkende grænserne 
for egen kompetence 
og handle ud fra 
dette i fagligt arbejde 

Klinisk arbejde FBE 2 Struktureret 
vejledersamtale 
og/eller 360-graders 
evaluering 

 

 
 


