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Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling I oto-rhino-
laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital. 
 

INDLEDNING 
 
BESKRIVELSE OG AFGRÆNSNING AF SPECIALET. 
 Specialet omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af 
kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i øre-næse-bihuler, mundhule, 
spytkirtler, svælg, strube, bronkier, spiserør og halsens bløddele, inkl. gld. thyreoideas 
kirurgiske sygdomme samt ansigtstraumatologi. Indenfor samtlige områder foregår 
desuden såvel eksperimentel som klinisk forskning. 
 De væsentligste sygdomsgrupper er:  
� Akutte og kroniske infektioner samt allergisk betingede sygdomme i øre-, næse- og 

halsområdet samt komplikationer til disse lidelser. 
� Neurologiske lidelser i hoved-halsområdet med speciel vægt på kranienerver, herunder 

især høre- og balancenerver. 
� Benigne og maligne tumorer i hoved-halsområdet. 
� Lidelser, der kræver endoskopisk diagnostik og behandling i larynx, trachea, bronkier 

og oesophagus. 
� Medfødte lidelser og akutte traumer i hoved- og halsområdet. 
� Audiologi er et ekspertområde indenfor oto-rhino-laryngologi. I hvert amt findes der en 

høreklinik. 
 
 Øre-, næse- halsspecialet er generelt karakteriseret ved at omfatte en lang 
række kliniske subspecialer og at have en bred berøringsflade og samarbejde med en 
række andre kliniske afdelinger: 
 
 Onkologisk Afdeling (Radiumstationen), neuroafdelingerne (Neuromedicinsk 
og Neurokirurgisk Afdeling), lungeafdelingerne (Lungemedicinsk og Thoraxkirurgisk 
Afdeling), Kæbekirurgisk Afdeling, Øjenafdelingen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, 
Børneafdelingen samt Tale- og Høreinstituttet. 
 
 

BESKRIVELSE AF AFDELINGEN 
 
GENERELT 
 Øre-,næse-,halsafdeling H, Århus Kommunehospital er en universitetsafdeling med  
lands- og landsdelsfunktion og den eneste specialafdeling i Århus amt. Afdelingen er 
beliggende på Kommunehospitalet, bygning 10, 1. sal.  Afdelingen består af en 
Sengeafdeling med 23 stationære senge og derudover 5 hotelsenge. Der er ca. 2500 
årlige indlæggelser med en gennemsnitlig liggetid på 2,7 dage. Derudover forefindes et 
ambulatorium med 5 undersøgelsesstuer med omkring 13.000 besøg om året.  Yderligere 
foretages ca. 1.700 ambulante tilsyn fra andre afdelinger i ambulatoriet. Endelig modtages 
akutte patienter i ambulatoriet. Operationsgangen består af 4 operationsstuer, hvor der 
foretages ca. 5.500 operative indgreb årligt.  
Afdelingen bemander Øreklinikken på Randers Centralsygehus, hvor der ligeledes foregår 
ambulante og operative aktiviteter i ugens 5 hverdage. Indlæggelse af patienterne foregår 
på dels Kirurgisk Afdeling, dels Børneafdelingen, Randers Centralsygehus. 
Der er oprettet satellit-funktion på Silkeborg Centralsygehus, hvor der ses ambulante 
patienter tirsdag, onsdag og torsdag samt foretages mindre kirurgiske indgreb. Funktionen 
varetages af 1. reservelæger og speciallæger fra Afdeling H.f 
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Audiologisk Afdeling, som hører ind under Øre-,næse-,halsafdelingen, er beliggende i 
Peter Sabroes Gade i Århus, hvor der foretages 11.000 årlige ambulante undersøgelser. 
Der foregår endvidere udredning af børn med perceptivt høretab og Vestdansk Center for 
cochlear implantation er placeret her.   
 
PERSONALET 
Lægepersonalet består af en ledende overlæge, en klinisk professor, seks overlæger(7), 
hvoraf to har hovedtjeneste i Randers og en på Audiologisk Afdeling(2), fem 
afdelingslæger, hvor en har 50% tjeneste i Randers, to 1. reservelæger og syv 
reservelæger, hvoraf en fungerer på Audiologisk Afdeling. Derudover udgør 
plejepersonalet 47, 19 sekretærer, 8 serviceassistenter og en bioanalytiker. Endelig er der 
seks ørepropteknikere, en ledende hørepædagog og ni audiologiassistenter samt to 
audiologielever. 
 
FUNKTIONER 
Afdelingen har et optageområde på 670.000 med hensyn til funktionsbærende enhed dvs- 
dækkende basisfunktion for borgere i Århus Amt og derudover et optageområde på i alt 
1.200.000 til lands- og landsdelsfunktion.  
Som landsdelsafdeling dækker Afdelingen stort set alle områder af specialet, der er dog 
områder, som er centraliseret til et enkelt sted i landet, det gælder f.eks. kirurgisk 
behandling af acusticusneurinomer, som foregår på Øre-,næse-,halsafdelingen i Gentofte 
og behandling af angiofibromer, som er centreret på Øre-,næse-,halsafdelingen i Odense. 
 
Med hensyn til ekspertfunktionerne inkluderer disse: Tumorkirurgi omfatter både benigne 
og maligne lidelser og herunder thyreoideakirurgi. Afdelingen modtager patienter til 
tumorkirurgisk behandling fra Ringkøbing Amt, Viborg Amt og dele af Vejle Amt og 
indenfor ganske specielle områder, som kræver plastiskkirurgisk/kæbekirurgisk indsats 
også patienter fra Nordjyllands Amt. Afdeling H er medlem af den Vestdanske sarkom-
gruppe og modtager her patienter fra  hele det vestdanske område.  
Otokirurgi: Funktionen omfatter her alle former for otokirurgi bortset fra 
acusticusneurinomer. Afdelingen har landsdelsfunktion for cochlear implantation for både 
voksne og børn, for sidst nævnte gruppes vedkommende for hele Vestdanmark (Jylland 
og Fyn). 
Næse-bihulekirurgi: Der udføres såvel almindelig basal næsekirurgi som rhinoplastik samt 
FESS-kirurgi. Derudover foregår en række specielle  operationer i samarbejde med 
Neurokirurgisk Afdeling omkring  lukning af defekter mod fossa anterior.  
Laryngologi/Fonati: Afdelingen behandler stort set alle områder indenfor laryngologi og 
fonati. Visse specielle sygdomme henvises til den laryngologiske funktion på Bispebjerg 
Hospital.  
Endoskopi: Afdelingen har et stort endoskopisk afsnit med ansvar for diagnostik af  
patienter mistænkt for lungecancer i hele  Århus Amt, mest fra områder omkring Århus by. 
Der foretages også diagnostiske indgreb af mediastinum fra hele den sydlige del af Århus 
Amt,  idet den nordlige del af Århus Amt går til Øre-,næse-,halsklinikken i Randers. 
Herudover foretages specielt endoskopiske indgreb på landsdelsniveau, herunder 
resektion af inoperable lungecancer og anbringelse af stents i luftvejene. 
Ansigtstraumatologi: Dette område varetages af kæbekirurgisk afsnit, Århus 
Kommunehospital fraset næsefrakturbehandling. 
Audiologi: Er et selvstændigt ekspertområde. Der udarbejdes et selvstændigt afsnit for 
beskrivelsen af audiologi under uddannelsesprogrammet i audiologi. 
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SAMARBEJDSPARTNERE 
Der afholdes to gange ugentligt lungekonference på Røntgen R, Århus Kommunehospital 
med deltagelse af thoraxkirurger, radiologer, patologer, onkologer og øre-,næse-
halslæger.  To gange ugentligt er der fælles onkologisk ambulatorium,  for hoved-
/halscancer patienterne og dette foregår på onkologisk ambulatorium, Århus 
Kommunehospital. En gang ugentligt vurderes patienter med cavum oris cancer i DZOH-
regi, hvor der deltager odontologer, plastikkirurger, radiologer, onkologer og øre-,næse-
,halslæger. En gang ugentligt er der cochlear implantationsmøde på Audiologisk Afdeling. 
Der afholdes Sinus-konference i H-ambulatoriet en gang om måneden i samarbejde med 
Lungemedicinsk Afdeling, ligesom der en gang om måneden er ganeråd på Taleinstituttet. 
Til samtlige af disse konferencer er der tilknyttet bestemte speciallæger, men ved hver 
konference bør uddannelsessøgende læger deltage.  
 
ORGANISATION 
Afdelingen har en afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og oversygeplejerske.  
Derudover har Audiologisk Afdeling sin egen afsnitsledelse med en overlæge med ansvar 
for det audiologiske speciale samt en økonom. Det daglige arbejde er organiseret i 
følgende tre teams: Otologisk/otokirurgisk-team, næse-bihule-team og 
hoved/halskirurgisk-team. Der forefindes i hver af disse teams en teamansvarlig overlæge 
og en uddannelsesansvarlig overlæge. Disse er fast tilknyttet teamet ligesom en række 
afdelingslæger er fast tilknyttet. Derudover er der 1. reservelæger og reservelæger, som 
roterer  med varierende interval igennem de tre teams. I hvert team foregår visitation og 
booking af patienterne selvstændigt ligesom operationsstuer og ambulatorium er tildelt de 
enkelte teams.  
Vagtarbejdet er organiseret således, at én person modtager akutte henvendelser på kode 
802-3186 i dagtiden og fra kl. 15.00 til 08.00 varetages vagtarbejdet af en for- (kode 802 
3195) og en bagvagt (kode 802 3186). Derudover er der en skemalagt bag-
bagvagtsfunktion placeret imellem de seks til Afdeling H knyttede overlæger. 
Arbejdsplanlægningen varetages hovedsageligt af den uddannelseskoordinerende læge 
med et vist samarbejde med afdelingsledelsen og den ledende sekretær. Der planlægges 
for 3 måneder af gangen, og af hensyn til dette skal ønsker om tjenestefrihed, ferie og 
kursusfrihed ect. meddeles den uddannelseskoordinerende læge med min. 3 måneders 
varsel.  
 
DATABASER 
Afdelingen deltager i en lang række databaser. På nationaltplan indberettes til følgende: 
DAHANCA, DATYRCA, DASPYTCA, Den Benigne Nationale Thyreoidea database, 
BAHA-databasen, Cochlear Implant database og Lungecancer databasen. Herudover er 
ørekirurgien lokalt databaseret i en ørekirurgisk database, og der er en tilsvarende  næse-
bihulekirurgisk database under udarbejdelse lokalt. 
  
 

FORSKNING 
 
GENERELT 
Der varetages alle former for forskning ved øre-,næse-,halsafdelingen. Der er således 
igangværende projekter med henblik på kvalitetssikring, kliniske studier og  basal 
videnskab. En del af projekterne foregår udelukkende indenfor afdelingen mens 
størstedelen foregår i samarbejde med andre institutter/instanser.  
 
PERSONALE 
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Af fast personale eksisterer følgende: En klinisk  professor, to kliniske assistenter, en 
bioanalytiker og 5 lektorer. 
 
FUNKTIONER 
Formålet med Afdelingens forskning er, kontinuerligt at opdatere den kliniske viden 
indenfor alle områder af oto-.rhino-laryngologien samt at innovere/ udvikle metoder 
indenfor basal videnskaben. Derfor gennemses samtlige videnskabelige tidsskrifter ved 
Afdelingen af alle overlæger, som er ansvarlige for at mangfoldiggøre ny viden. Alle 
forskningsprojekter tilstræbes publiceret, og der er således igennem de sidste 5-6 år 
udgået en afhandling (disputats /Ph.D.) pr. år samt 15 publikationer årligt i nationale og 
internationale tidsskrifter.  
 
SAMARBEJDSPARTNERE 
Afdelingen har en lang række videnskabelige samarbejdspartnere: Institut for Klinisk  
eksperimentel onkologi (Århus), Lungemedicinsk Afdeling (Århus), Human Genetisk 
Afdeling (Århus),  Audiologisk Forskningsenhed (Bispebjerg), Institut for Biokemisk 
Patologi (Århus),  Patologisk institut (Århus), PET/MR-centret (Århus), Praktiserende 
otologer ( i hele landet), Pædiatrisk Afdeling (Århus), Mikrobiologisk Afdeling (Århus), 
Institut for medicinsk biokemi (Århus),  Anatomisk institut, (Århus) og EU. 
 
ORGANISATION 
Den kliniske professor på afdelingen skal orienteres om samtlige forskningsprojekter og 
skal sikre, at GCP-regler overholdes inklusive anmeldelser til Den Videnskabsetiske 
Komite. Endvidere administreres forskningsmidler, som er anbragt på Århus 
Kommunehospital, alternativt Universitetet af den kliniske professor, idet brug af disse 
midler kræver underskrift af såvel afdelingsledelsen som den kliniske professor. Disse 
garanterer med deres underskrift, at midlerne anvendes til formålet. Under professoratet er 
der tilknyttet en halvtidsansat bioanalytiker, som har hovedansvar for det lokale 
cellebiologiske  laboratorium. Derudover er der fast tilknyttet to kliniske assistenter for 
fireårige perioder. De øvrige projekter fordeler sig på følgende: Forskningsmetodologisk 
opgave 9. semester på medicinstudiet, forskningsårsopgave på medicinstudiet (den gamle 
diplomopgave) samt Ph.D. projekter.  Endelig er en del af de fastansatte læger aktive 
forskningsmæssigt sideløbende med den kliniske uddannelse.  Stort set alle overlæger 
inklusiv den kliniske professor er involveret som vejledere for disse forskningsprojekter. 
Man tilstræber således tilknytning til en lokalvejleder med interesseområde indenfor det 
pågældende projekt. Derudover udpeges evt. en ekstern vejleder ligeledes med 
ekspertviden indenfor det pågældende område. 
Alle nyansatte læger får tilbud om deltagelse i forskningsprojekter. 
 

UDDANNELSE 
GENERELT 
Afdelingen varetager såvel præ- som postgraduatuddannelse. Den prægraduale 
uddannelse foregår på 9. semester på medicinstudiet og er varetaget af den kliniske 
professor i samarbejde med afdelingens lektorer. Den postgraduate uddannelse omfatter 
tre introduktionslæger, tre kursusreservelæger og to 1. reservelæger. I fremtiden vil disse 
stillinger have følgende betegnelser: Introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger, 
hvoraf der forefindes en tidlig og sen del. Varigheden af introduktionsstillingerne er et år 
mens varigheden af hoveduddannelsen er 48 måneder, heraf seks måneders audiologi og 
seks måneders ophold i øre-,næse-,halspraksis. dvs. den tidlige del af uddannelsen på 
Øre-,næse-,halsafdelingerne omfatter 18 måneder og det sammen gør sig gældende for 
den sene del. Specialets målbeskrivelse fra 2003 er integreret fremover i Afdelingens 
uddannelse og den uddannelsessøgende forudsættes bekendt med denne 
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målbeskrivelse. Der er tilknyttet separate Logbøger til introduktionsstillingen og 
hoveduddannelsen, hvilke de uddannelsessøgende ligeledes forudsættes bekendte med.  
 
FORMÅLET MED HOVEDUDDANNELSESSTILLING 
De 18 måneders ansættelse ved Øre-Næse-Halsafdeling i tidlig hoveduddannelse og 18 
måneder på Øre-Næse-Halsafdeling i sen hoveduddannelse foregår på to forskellige 
hospitaler. Ansættelse i hoveduddannelsesstilling forudsætter afsluttet 
introduktionsuddannelse med godkendelse af egnethed  til at fortsætte i specialet inklusiv 
opnåelse af minimumskompetencerne tilhørende introduktionsstillingen. 
Hoveduddannelsen skal sikre, at samtlige minimumskompetencer anført i nedenstående 
skema opnås mhp. speciallæge anerkendelse. Der vil ske løbende evaluering iht. 
Logbogen for hoveduddannelsesstillingen.  
 
De uddannelsesforløb, som indbefatter denne afdeling er skitseret nedenfor. 
 
Tidlig hoveduddannelse Audiologi Otolog-praksis Sen hoveduddannelse 
 
1 
Århus, ØNH-afdeling Århus, audiologi Århus, praksis Aalborg, ØNH-afdeling 
 
2 
Viborg, ØNH-afdeling Viborg, audiologi Viborg, praksis Århus, ØNH-afdeling 
 
3 
Århus, ØNH-afdeling Århus, audiologi Århus, praksis Viborg, ØNH-afdeling 
 
4 
Aalborg, ØNH-afdeling Aalborg, audiologi Aalborg, praksis Århus, ØNH-afdeling 
 
 
 
PERSONALE 
Generelt er alle læger på Afdelingen ansvarlige for, at der pågår postgraduat uddannelse. 
Det officielle ansvar er placeret hos den uddannelsesansvarlige overlæge og derudover er 
der på Afdelingen udpeget en uddannelseskoordinerende yngre læge samt en 
uddannelsesansvarlig team overlæge. Ved ansættelse i Afdelingen tildeles den 
uddannelsessøgende en vejleder, som dels skal undervise, dels skal evaluere den 
uddannelsessøgende. Endelig tildeles den uddannelsessøgende en mentor, såfremt 
vedkommende ikke har fået en sådan udpeget fra en tidligere funktionsbærende enhed 
indenfor specialet. Mentoren har ikke ansvaret for den praktiske uddannelse eller 
evaluering, men varetager hele uddannelsesforløbet som sådant rent organisatorisk. Skal 
således sikre sig at eventuelle fokuserede ophold på forhånd er aftalt mht. tid og sted. Er 
forholdet mellem uddannelsessøgende og vejleder problematisk, er det endvidere 
mentoren, der skal involveres. 
 
FUNKTIONER 
Der forefindes følgende funktionsbeskrivelser for den uddannelsesansvarlige overlæge, 
den uddannelseskoordinerende yngre læge, mentor og vejlederen: Den 
uddannelsesansvarlige overlæge der henvises her til den af Århus Kommunehospital 
officielt udarbejdede stillingsbeskrivelse. Det fremgår heraf, at den uddannelsesansvarlige 
overlæge udpeges efter opslag og er sammen med den ledende overlæge ansvarlig for 
Afdelingens postgraduate uddannelse. Den uddannelsesansvarlige overlæge er leder af 
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Afdelingens uddannelsesansvarlige team dvs. vejledere, uddannelseskoordinerende yngre 
læge og arbejdstidsplanlægger. Ansvarsområderne er: Udarbejdelses og revision af 
uddannelsesprogram og introduktionsprogram; iværksættelses, fordeling, udvikling og 
kvalitetssikring af uddannelsesaktiviteterne; supervision og udvælgelses af kliniske 
vejledere; sikring og gennemførelse af evalueringssamtaler; varetagelse af kontakten til 
det administrative ledelsessystem i uddannelsesrelaterede spørgsmål; inspiration til 
videnskabelige aktiviteter og rådgivning i karriereplanlægning. Man har opstillet følgende 
officielle krav til den uddannelsesansvarlige overlæge: Aktivt arbejdende i klinikken, dygtig 
kliniker, have teoretisk viden om pædagogik og ledelses kvalifikationer samt 
kommunikative færdigheder og viden om konfliktløsning. På Øre-,-næse-,halsafdelingen er 
det vedtaget, at udover de beskrevne funktioner i det officielle notat varetager den 
uddannelsesansvarlige overlæge ligeledes funktionen som mentor for alle 
uddannelsessøgende læger ved Afdelingen. Vedkommende har endvidere ansvar for 
skemalagt undervisning (hver onsdag kl. 08.00-09.00 i Afdeling H’s bibliotek) samt i 
samarbejde med den uddannelseskoordinerende yngre læge og evt. den 
uddannelsesansvarlige overlæge fra hvert team at forestå evaluering indenfor de 
teoretiske punkter i målbeskrivelsen. Endelig udarbejder den uddannelsesansvarlige 
overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læge i fællesskab en vejviser for 
vejledernes arbejde samt forestå udvælgelse af vejledere til de uddannelsessøgende 
læger. 
Funktionsbeskrivelse for den uddannelseskoordinerende yngre læge  Den 
uddannelseskoordinerende yngre læge udpeges af afdelingsledelsen i samråd med 
Afdelingens speciallæger samt efter indstilling fra den uddannelsesansvarlige overlæge. 
Den uddannelseskoordinerende yngre læge varetager følgende ansvarsområder: 
Deltagelse i ansættelsessamtaler med ansøgere til introduktionsstillinger; deltagelse i 
evaluering af de teoretiske områder indenfor målbeskrivelsen sammen med den 
uddannelsesansvarlige overlæge; deltager i orienterende møder med vejlederne, deltager 
i møder omkring fagets speciallægeuddannelse samt møder vedrørende Århus 
Kommunehospitals uddannelsespolitik; forestår skemalæggelse af tidspunkter for 
evalueringssamtaler mellem den uddannelsessøgende og vedkommendes vejleder; 
deltagelse i udvælgelse af de enkelte vejledere; deltagelse i planlægning af 
undervisningsseancer med de uddannelsessøgende læger og deltagelse i samtlige 
slutevalueringssamtaler. 
Kravene til den uddannelseskoordinerende yngre læge: Vedkommende skal være 
speciallæge i oto-rhino-laryngologi og have gennemgået vejledepædagogisk kursus. 
Endvidere bør vedkommende selv have erfaring som vejleder.  
Uddannelsesansvarlige team-overlæge 
Ansvarsområder: Opdatering/revision af procedure bogen for lægerne på Afdelingen, 
deltagelse i den teoretiske evaluering af de uddannelsessøgende efter aftale med den 
uddannelsesansvarlige overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læge. og 
tilrettelæggelse af undervisningen af de uddannelsessøgende indenfor de enkelte teams. 
Funktionsbeskrivelse for mentor: Mentorfunktionen varetages af en speciallæge og på 
Øre-,næse-,halsafdelingen H, er denne funktion placeret hos den uddannelsesansvarlige 
overlæge. Som anført drejer det sig ikke om undervisning, uddannelse og vejledning, men 
mere tilrettelæggelse af det organisatoriske uddannelsesforløb. Vedkommende har 
således ansvar for at placere det fokuserede ophold, etablere aftaler med øre-,næse-
,halspraksis og sikre at de øvrige afdelinger, som indgår i selve blokforløbet er orienteret 
om tidspunkter for ansættelsens start og ophør. Mentoren er tilknyttet en 
funktionsbærende enhed og en del af de uddannelsessøgende, som har modtaget sin 
tidlige hoveduddannelse andet steds bevarer sin mentor fra det pågældende sted. Det er 
således kun uddannelsessøgende i den tidlige del af hoveduddannelsen der får en sådan 
tildelt på Afdeling H.  
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Funktionsbeskrivelse for vejlederen 
Ansvarsområder: Varetagelse af introduktions-, midtvejs og slutevalueringssamtaler; 
etablering af delevalueringssamtaler beliggende imellem de tre ovennævnte; bookning af 
ovennævnte samtaler i arbejdsprogrammet; introduktion af den uddannelsessøgende til 
Afdeling H, og udvælgelse af relevante litteratur, formidling af kontakt til de 
uddannelsesansvarlige team-overlæger efter behov; deltagelse i et årligt fælles vejleder 
møde på Afdeling H. Det tilstræbes at vejlederfunktionen placeres hos speciallæger dog 
med undtagelse af, at 1. reservelæger/uddannelsessøgende i den sene del af 
hoveduddannelsen kan fungere som vejledere for introduktionslæger. Endvidere skal 
vejlederne have gennemgået vejleder- og pædagogisk kursus.  
I øvrigt følges instrukserne i vejledervejviseren. 
 
ORGANISATION 
Den uddannelsessøgende får ca. en måned før ansættelse på Afdelingen tilsendt følgende 
materiale: Logbog, uddannelsesprogram, arbejdsplan, kort over Århus Kommunehospital 
samt navn på den beskikkede vejleder. Desuden tilsendes et introduktionsprogram for de 
første 14. dages ansættelse som er vagtfri. Det vil fremgå af programmet, hvilken 
nøglepersoner den uddannelsessøgende skal til samtale hos med dato og klokkeslæt 
samt information om tidspunktet for Sygehusets generelle introduktion. Ved den første 
samtale med vejlederen aftales tidspunkter for introduktions-, midtvejs- og 
slutevalueringssamtale samt del-evalueringssamtalerne. Udover denne evaluering, som 
skal foregå iht. målbeskrivelsen og den tilhørende Logbog bør den uddannelsessøgende 
læge sammen med sin vejleder skemalægge deltagelse i Afdelingens tværfaglige 
konferencer, som er nævnt ovenfor. Desuden skal den uddannelsessøgende deltage i den 
faste undervisning om onsdagen fra kl. 08.00-09.00 og vil endvidere få løbende 
information om den praktiske uddannelsesseance på Afdelingen varetaget af den 
uddannelseskoordinerende yngre læge og de uddannelsesansvarlige team-overlæger. 
Den uddannelsessøgende læge skal endvidere orienteres om tidsskrift- og 
lærebogsindholdet i Afdelingens bibliotek.  
 
LÆRING 
Som anført er samtlige læger ved Afdelingen ansvarlige for oplæring af yngre kolleger. Det 
skal således være en integreret del af afdelingens kultur, at man underviser kolleger og 
yngre læger. Dette kan såvel foregå praktisk som teoretisk. Jf. målbeskrivelsen er der for 
hver kompetence udarbejdet en liste af læringsstrategier. Begrebet mesterlære vil således 
udgøre en meget stor del af hverdagen, hvor man bliver instrueret og vejledt af en mere 
erfaren kollega i forbindelse med undersøgelser og operative indgreb. Begrebet 
gruppediskussion vil indebære, at den uddannelsessøgende læge på Afdelingen 
fremlægger patienter såvel ved den interne som de tværfaglige konferencer. Selvstudium 
dækker over tilegnelse af teoretisk viden, som dels kan erhverves gennem de tværfaglige 
og speciale specifikke kurser og dels ved læsning af tidsskrifter/lærebøger. Det  
forudsættes, at den uddannelsessøgende læge sammen med sin vejleder finder relevant 
litteratur til dækning af de teoretiske områder i målbeskrivelsens punkter. 
Læringsstrategien feed-back vil involvere kollegers, plejepersonale og patienters reaktion 
på den uddannelsessøgende læges handlinger. Endelig vil varetagelse af praktisk arbejde 
typisk omfatte ambulatoriearbejde inklusiv journalskrivning samt stuegangsfunktion, hvor 
især evnen til at organisere sit arbejde, kommunikere, samarbejde og lede vil kunne 
vurderes. 
 
EVALUERING 
Der skal som anført aftales tider i arbejdsprogrammet sammen med vejlederen for 
introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler samt del-evalueringssamtaler. Ved 
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del-evalueringssamtalerne gennemgås målbeskrivelserne og Logbogens enkelte mål og 
det afgøres, hvorvidt der sker en udvikling indenfor hvert enkelt mål hvornår en given 
kompetance opnås. En hvilken som helst speciallæge ved Afdelingen vil kunne skrive 
under på, at en kompetence er opnået. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er vejlederen 
eller den uddannelsesansvarlige overlæge eller den uddannelsesansvarlige team-
overlæge, der forestår denne underskrift, eneste krav er, at det varetages af en 
speciallæge. På basis af del-evalueringerne skal vejlederen tage kontakt til de relevante 
overlæger, såfremt der indenfor et givet mål ikke finder udvikling sted og såfremt en given 
kompetence ikke er opnået indenfor den anførte tidsramme. Med henblik på evaluering af 
de teoretiske færdigheder (de med redegør for anførte punkter i målbeskrivelsen) 
foretages der et månedligt evalueringsmøde på Afdelingen ledet af den 
uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelseskoordinerende yngre læge samt evt. 
en uddannelsesansvarlig team-overlæge. Den uddannelsessøgende vil i god tid få datoen 
oplyst samt emnet og evalueringen vil her foregå som en slags ”overhøring” Det 
forudsættes at den uddannelsessøgende læge på forhånd har indhentet og læst litteratur 
omkring det pågældende emne. Med hensyn til evaluering af de øvrige færdigheder kan 
disse foregå udfra de i målbeskrivelsen nævnte strategier. En af strategierne er Audit og 
der er oprettet et Auditkatalog ved Afdelingen, hvilket betyder, at en hvilken som helst 
person kan tilmelde et forløb til den uddannelsesansvarlige overlæge/ledende sekretær 
med henblik på behandling på et månedligt Audit-møde i denne forbindelse kan vejlederne 
frembringe journalmateriale og gennemgå dette med den uddannelsessøgende mhp. 
afdækning af dennes arbejdspraksis. En stor del af den daglige evaluering vil foregå 
Bedside idet en mere erfaren kollega observerer den uddannelsessøgende i en klinisk 
situation. I den henseende er den uddannelsessøgende i hvert team fast knyttet til en 
overlæge i ambulatoriet en gang om ugen og en del af evalueringerne vil således finde 
sted som en slags Bedside vurdering i disse ambulatorier. Derudover vil den 
uddannelsessøgende i det daglige arbejde på operationsgangen være superviseret af en 
mere erfaren kollega, som ligeledes kan vurdere, hvorvidt en given kompetence er opnået. 
Et godt arbejdsredskab i det daglige mhp evaluering er Logbogsoptegnelser, som den 
uddannelsessøgende selv fører, derudover kan der mhp. struktureret kollegial 
bedømmelse udarbejdes supplerende bedømmelsesskema, hvor der typisk indgår emner 
fra de mere bløde kompetencer. Et sådant skema bør udarbejdes mellem vejleder og den 
uddannelsessøgende selv. Endelig kan en evaluering være baseret på en skriftlig 
udtalelse fra en kursusleder med stemplet ”godkendt kursus” og slutteligt kan der 
foretages en evaluering af en skriftlig opgave ved Afdelingen f.eks. udarbejdelse af en 
patientinformation eller en afdelingsinstruks. 
 
UNDERVISNING 
Som anført er der fast undervisningsmøde på alle onsdage fra kl. 08.00-09.00 bortset fra 
ferieperioder. Derudover er der skemalagt 2 x 2 timer i løbet af 5 uger, hvor der berammes 
dels evalueringssamtaler, dels praktisk undervisning af de uddannelsessøgende læger. 
Det tilstræbes at den uddannelsessøgende læge selv indgår i varetagelsen af denne 
undervisning, dvs. forelægger teoretiske eller praktiske emner selvstændigt inklusivt audit 
Der tilbydes to gange årligt simulationskursus i Anæstesi-afdelingens simulator rum. Det 
drejer sig her primært at foretage nødtrakeotomi samt håndtere den respiratorisk truede 
patient. 
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Da organisationen på Århus Sygehus generelt er således, at Kæbekirurgisk Afdeling 
varetager behandlingen af ansigtsfrakturer fraset næsefrakturer, er der i den tidlige del af 
hoveduddannelsen indlagt en måneds fokuseret ophold på Kæbekirurgisk Afdeling, Århus 
Kommunehospital. 
 
 
 
 
 Målbeskrivelsens Skema over kompetencer, som skal opnås i løbet af 
hoveduddannelsen. De kompetencer, som skal opnås under den aktuelle ansættelse i 
stillingen som reservelæge i tidlig hoveduddannelse, er angivet med en *. 
Seneste tidspunkt for opnåelse af den enkelte kompetence er angivet i sidste kolonne. 1 angiver 
tidlig hoveduddannelse, 2 angiver sen hoveduddannelse. Sidste tal angiver det halvår, efter hvilket 
kompetencen skal være erhvervet. Desuden er nogle kompetencer knyttet til audiologi og nogle til 
praksisopholdet. 
 
Mål 
 

Konkretisering af mål Lærings-strategi Evaluerings-strategi Senest 
opnået 

 
Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 
 
Medicinsk ekspert: 
 
Optage en specialiseret oto-
rhino-laryngologisk journal og 
tilrettelægge et 
udredningsprogram 

Optage fyldestgørende 
anamnese for en patient med 
lidelse i ører, næse/bihuler, 
mund/spytkirtel, 
pharynx/larynx, 
thyreoidea/ydre hals, efter 
ansigtstraume, 
esofagus/lunge. 
Foretage 
• Tone/taleaudiometri 
• Impedansundersøgelse 
• Vestibulærundersøgelse 
• Rhinoendoskopi 
• Sinoskopi 
• Priktest 
• Sondering af spytkirtler 
• Lymfeknude-

biopsi/ekstirpation 
• Rigid tracheo-

bronkoskopi 
• Fleksibel tracheo-

bronkoskopi inkl. BAL 
• Rigid esofagoskopi 
• Fleksibel esofagoskopi 

Mesterlære  
 

Bedside og 
Logbogsoptegnelser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aud 
Aud 
Aud 
1-1 
Praksis 
Praksis 
2-2 
1-2 
1-1 
 
2-1 
 
2-1 
 
2-1 

  
 

• Neuro-otologisk 
undersøgelse 

• Audiogram  
• Impedansundersøgelse 
• Vestibulærundersøgelse 
• Elektrofysiologiske 

undersøgelser i 
audiologien 

Mesterlære og 
Gruppediskussion 

Bedside og 
Audit og 
Logbogsoptegnelser 
 

1-1 
 
Aud 
Aud 
Aud 
Aud 
 
 
Aud 
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• Otoakustiske emissioner 
• Radiologiske 

undersøgelser 
• Cytologiske 

undersøgelser 
• Histologiske 

undersøgelser 
• Serologiske 

undersøgelser 
• Nuklearmedicinske 

undersøgelser 
• Priktest 
• Mikrobiologiske 

undersøgelser 

1-3 
 
1-3 
 
1-3 
 
1-3 
 
1-3 
 
1-3 
1-3 

Diagnosticere og behandle 
inflammation og infektion af 
1ydre øre og øregang. 

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

1-1 

Redegøre for diagnostik og 
behandling af larynxtraumer, 
herunder fremmedlegemer  

 Selvstudie Struktureret 
vejledersamtale 

1-1 

Diagnosticere og akut 
behandle angioneurotisk ødem 
i mundhule, svælg og strube. 

 Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

1-2 

Diagnosticere og konservativt 
behandle sialolithiasis  

 Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

1-2 

Diagnosticere og behandle 
inflammatoriske og infektiøse 
tilstande i larynx og trachea. 

Foretage tracheostomi Mesterlære og 
Praktisk kursus 

Bedside og 
Logbogsoptegnelser 
og 
Godkendt kursus 

1-2 

Udrede perifer facialis parese 
og redegøre for behandlingen  

 Mesterlære og 
Teoretisk kursus 

Godkendt kursus og 
Bedside  og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Logbogsoptegnelser 

1-2 

Redegøre for diagnostik af 
foramen jugularis syndrom  

 Teoretisk kursus Godkendt kursus og 
Struktureret 
vejledersamtale  

1-2 

Diagnosticere bløddelsskader 
på hoved og hals samt 
varetage behandling af de 
ukomplicerede læsioner.  

 Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

1-2 

Udrede stemmebåndspareser   Mesterlære og 
Teoretisk kursus 

Godkendt kursus og 
Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Logbogsoptegnelser 

1-2 

Redegøre for diagnostik og 
behandling af kongenitte 
tilstande og akvisitte 
deformiteter i larynx 

 Selvstudie og 
Teoretisk kursus 

Godkendt kursus og 
Struktureret 
vejledersamtale og 
Godkendt kursus 

1-3 

 Diagnosticere kongenitte og 
akvisitte deformiteter i ydre 
øre og øregang, og redegøre 
for behandlingen.  

 Mesterlære og 
Teoretisk kursus 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser 

1-3 

Behandle aures alatae  Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

1-3 

Diagnosticere traumatiske 
trommehinde- og 
mellemøretilstande herunder 
otoliquorrhoe 

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

1-3 
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Diagnosticere og behandle 
vestibulært udløst svimmelhed 

 Selvstudie  
Mesterlære 
Teoretisk kursus 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser 

1-3 

Diagnosticere og behandle 
traumer af ydre næse, septum 
og cavum nasi herunder 
fremmedlegemer  
 
 
 

Reponere næsefrakturer 
Incidere septumhæmatom 
 

Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

1-3 

Konservativt behandle 
kronisk/recidiverende rhinit og 
sinuit, samt redegøre for den 
kirurgiske behandling 

 Mesterlære og 
Teoretisk kursus  

Audit og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus 

1-3 

Diagnosticere komplikationer 
til akutte og kroniske 
infektioner og inflammationer 
i cavum nasi og sinus 
paranasales 

 Teoretisk kursus 
og Selvstudie 

Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus 

1-3 

Redegøre for diagnostik og 
behandling af komplikationer 
til infektioner i pharynx 

 Selvstudie og 
Teoretisk kursus 

Godkendt kursus og 
Struktureret 
vejledersamtale 

1-3 

Diagnosticere og behandle 
benigne larynxtumorer 

Foretage mikrolaryngoskopi  Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

1-3 

Diagnosticere maligne 
tumorer i larynx  

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

1-3 

Diagnosticere og redegøre for 
behandling af kongenit 
patologi på halsen.  

 Mesterlære og 
Teoretisk kursus 

Godkendt kursus og 
Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Logbogsoptegnelser 

1-3 

Redegør for diagnostik af torti 
collis  

 Teoretisk kursus Godkendt kursus og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 

1-3 

Diagnosticere og behandle 
simple zygomafrakturer  

 Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

1-3 

Diagnosticere og redegøre for 
behandlingen af alle øvrige 
ansigtsfrakturer  

 Mesterlære og 
Selvstudium og 
Teoretisk kursus 

Bedside  og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser 

1-3 
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Diagnosticere de almindeligste 
perceptive høretab og redegøre 
for behandlingen  

Vejlede om forskellige 
hørehjælpemidler. 

Teoretisk kursus 
og 
Mesterlære 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser 

Aud 

Diagnosticere blandet 
konduktivt og perceptivt 
høretab og redegøre for 
behandlingen 

Vejlede om behandlingen 
med kombination af 
operation og høreapparat 

Teoretisk kursus 
og 
Mesterlære 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser 

Aud 

Udrede tinnitus og angiv 
mulig behandling 

 Teoretisk kursus 
og Selvstudie  
 

Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus 

Aud 

Iværksætte relevant 
udredningsprogram ved 
mistanke om tumorer i den 
cerebello-pontine vinkel 

 Teoretisk kursus 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 

Bedside og 
Godkendt kursus og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 

Aud 



 14 

 
Diagnosticere og behandle 
akutte inflammatoriske 
lidelser og infektiøse tilstande 
i trommehinde og mellemøre  

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

Praksis 

Diagnosticere og konservativt 
behandle kroniske 
mellemøreinfektioner og –
inflammationer. 

Oprense kaviteter Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

Praksis 

Diagnosticere infektiøse og 
inflammatoriske lidelser i 
cavum nasi og sinus 
paranasales herunder 
allergiske lidelser  

 Mesterlære  
 
 
 

Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

Praksis 

Behandle akutte infektiøse og 
inflammatoriske tilstande i 
cavum nasi og sinus 
paranasales 

Foretage kæbehulepunktur og 
-tubulation 

Mesterlære og 
Praktisk kursus 

Bedside og Godkendt 
kursus og 
Logbogsoptegnelser 

Praksis 

Behandle simpel 
nasalpolypose 

Evulsio polypi Mesterlære  Bedside  
Logbogsoptegnelser 

Praksis 

Diagnosticere og behandle 
infektiøse tilstande i 
mundslimhinden og tungen 

Vurdere 
slimhindeforandringer og 
iværksætte behandling  

Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

Praksis 

Diagnosticere og behandle 
akut og kronisk 
infektion/inflammation i 
pharynx  

 Mesterlære Struktureret kollegial 
bedømmelse 

Praksis 

Diagnosticere og behandle 
infektiøse sygdomme i 
glandulae salivariae  
 

 Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

Praksis 

Udrede patienter med smerter 
i ansigt og hals 

 Mesterlære 
Selvstudium  
 
 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Logbogsoptegnelser 

Praksis 
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Diagnosticere og redegøre for 
behandling af komplikationer 
til akut mellemøreinfektion  

 Mesterlære og 
Teoretisk kursus 

Bedside og 
Logbogsoptegnelser 
og 
Godkendt kursus 

2-1 

Diagnosticere og redegøre for 
behandling af 
kolesteatomsygdom 

 Mesterlære og 
Praktisk kursus 

Bedside og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser  

2-1 

Diagnosticere årsager til 
konduktivt høretab og 
redegøre for behandlingen 

Redegøre for 
høreforbedrende operationer, 
og forskellige høreapparater, 
og rådgive herom 

Teoretisk kursus 
og 
Mesterlære 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser 

2-1 

Diagnosticere og akut 
behandle odontogene 
abscesser.  

Foretage incision og drænage Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-1 

Diagnosticere og behandle 
læsioner herunder 
fremmedlegemer i pharynx 

 Mesterlære  Bedside 
Logbogsoptegnelser 

2-1 

Diagnosticere og redegøre for 
behandling af søvnapnø og 
snorken  

Vurdere en søvnregistrering 
og udfra denne anvise 
behandling eller videre 
udredning 

Mesterlære og 
Teoretisk kursus 

Godkendt kursus og 
Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Logbogsoptegnelser 

2-1 

Diagnosticere trakeale lidelser   Mesterlære og 
Gruppediskussion 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Logbogsoptegnelser  

2-1 

Redegøre for diagnostik og 
behandling af aspiration af 
fremmedlegeme 

Foretage rigid bronchoskopi Mesterlære og 
Praktisk kursus 

Bedside og 
Struktureret 
vejledersamtale og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser 

2-1 

Redegøre for diagnostik af 
maligne lungelidelser, tumorer 
i mediastinum herunder 
sarkoidose 

Foretage fiberbronchoskopi 
og mediastinoskopi  

Mesterlære og 
Gruppediskussion 
og 
Praktisk kursus  

Bedside og 
Struktureret 
vejledersamtale og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser 

2-1 

Diagnosticere årsager til 
dysphagi  

 Mesterlære og 
Teoretisk kursus 

Godkendt kursus og 
Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse  

2-1 

Udrede de almindeligste 
stemmelidelser 

 Mesterlære og 
Gruppediskussion 
og 
Teoretisk kursus 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser 

2-1 

Redegøre for behandling af 
Zenker’s divertikel og de 
almindeligste årsager til 
dysphagi 

 Selvstudie og 
Teoretisk kursus 

Godkendt kursus og 
Struktureret 
vejledersamtale 

2-1 

Diagnosticere og akut 
behandle ætsninger og 
fremmedlegemer i esofagus 

Foretage fiber- og rigid 
esofagoskopi 

Mesterlære og 
Praktisk kursus 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus og 
Logbogsoptegnelser 
 

2-1 

Diagnosticere og behandle 
øvrige infektioner i bløddele 
på hoved og hals  

 Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-1 

Behandle simple hudrelaterede 
tumorer på hoved og hals 

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-1 
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Diagnosticere tumorer i 
glandula thyreoidea 

 Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-1 

Redegøre for den kirurgiske 
behandling af thyreoidea 
lidelser  

 Mesterlære og 
Teoretisk kursus 
og 
Praktisk kursus og 

Struktureret 
vejledersamtale og 
Godkendt kursus 

2-1 

Diagnosticere tumorer i og 
omkring ydre øre og i øregang 

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-2 

Fjerne mindre, velafgrænsede 
tumorer i og omkring ydre øre 

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-2 

Diagnosticere og behandle 
traumatiske affektioner af ydre 
øre og øregang herunder 
fremmedlegeme og 
obturerende cerumen 

Suturere større skader af ydre 
øre 
Behandle othæmatom 

Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-2 

Diagnosticere tumorer i cavum 
nasi 
 

 Mesterlære Bedside  2-2 

Redegøre for diagnostik af 
tumorer i sinus paranasales  

 Mesterlære og 
Gruppediskussion 

Bedside  
Struktureret 
vejledersamtale 

2-2 

Redegøre for diagnostik af 
kongenit patologi i 
rhinopharynx  

 Teoretisk kursus 
Selvstudie 

Godkendt kursus og 
Struktureret 
vejledersamtale 

2-2 

Diagnosticere tumorer i 
pharynx 

 Mesterlære og 
Gruppediskussion 
 
 
 

Bedside  
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Logbogsoptegnelser 

2-2 

Diagnosticere kongenitte og 
akvisitte ydre næse og 
septumdeformiteter 

Beskrive patologien Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-2 

Udrede choanal atresi og 
angiv behandling 

Rejse mistanken og foretage 
undersøgelse herfor 

Selvstudie og 
Mesterlære og 
Teoretisk kursus 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus 

2-2 

Behandle ukomplicerede 
septumdeviationer  

Foretage septumplastik Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelse 

2-2 

Redegøre for diagnostik af 
haemangiomer og 
lymfangiomer i cavum oris 

 Selvstudie og 
Teoretisk kursus 

Godkendt kursus og 
Struktureret 
vejledersamtale 

2-2 

Diagnosticere og behandle 
andre benigne tumorer i 
mundslimhinden og tungen 

 Mesterlære  Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-2 

Diagnosticere maligne 
tumorer i mundslimhinden og 
tungen 

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelse  

2-2 

Kirurgisk behandling af 
sialolithiasis i  ductus og 
glandula submandibularis 
samt ductus parotideus  

 Mesterlære  
 

Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-2 

Redegøre for diagnostik af 
sarkoidose og autoimmune 
sygdomme i glandulae 
salivariae  

 Selvstudie og 
Teoretisk kursus 

Godkendt kursus og 
Struktureret 
vejledersamtale 

2-2 

Diagnosticere tumorer i 
glandulae salivariae 

 Mesterlære  Bedside  
Logbogsoptegnelser 

2-2 

Redegøre for behandling af 
tumorer i glandulae salivariae  

 Selvstudie Struktureret 
vejledersamtale 

2-2 

Redegøre for komplikationer  Selvstudie Struktureret 2-2 
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til kirurgi på glandulae 
salivariae  

vejledersamtale 

Diagnosticere og redegøre for 
behandling af benigne og 
maligne tumorer på hoved og 
hals 

 Mesterlære og 
Gruppediskussion 
og 
Teoretisk kursus 
og 
Praktisk kursus og 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus  og 
Logbogsoptegnelser 

2-2 

Behandle lateral og median 
halscyste 

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

2-2 

Redegøre for principper for 
smertebehandling og palliation 

Smertebehandling 
postoperativt, til terminale 
patienter 
Indikationer for palliativ 
strålebehandling 
Indikationer for nasogastriske 
sonder og PEG sonder 

Gruppediskussion 
og 
Varetagelse af 
praktisk arbejde og 
Teoretisk kursus 

Struktureret 
vejledersamtale og 
Godkendt kursus 

2-2 

Redegøre for diagnostik af 
glomustumor 

Angive symptomer og fund 
der giver mistanke om 
glomustumor 

Teoretisk kursus 
og Selvstudie 

Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus 

2-3 

Redegør for diagnostik af de 
hyppigste medfødte kranio-
faciale misdannelser 

 Teoretisk kursus Godkendt kursus og 
Struktureret 
vejledersamtale 

2-3 

Redegøre for diagnostik og 
behandling af nekrotiserende 
fascieitis sv.t. hoved og hals   

 Teoretisk kursus 
og Selvstudium 

Godkendt kursus og 
Struktureret 
vejledersamtale 

2-3 
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Kommunikator:   
             
Etablere kontakt og 
kommunikere i en form, 
præget af tillid, empati, 
situationsbevidsthed og 
situationsfornemmelse - i 
forhold til patienter 
(herunder specielt børn), 
pårørende, kolleger, andet 
sundhedspersonale og øvrige 
samarbejdspartnere. 

Integrere samtale teknikker og 
det personlige nærvær i 
kommunikationssituationen 
Afdække krav og forventninger 
til kommunikationen 
Etablere en mundtlig kontrakt 
med patienten - en kontrakt 
som synliggør forventninger og 
behandlingsplan 
Disponere og styre en samtale i 
forhold til tid  
og formål 

Mesterlære og 
Udarbejdelse af 
skriftligt materiale 
(f.eks. 
patientvejledninger
, eller procedurer 
til instruktionsbog) 
og 
Feedback fra 
patienter og 
kolleger og 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Audit og 
Bedømmelse af 
opgave 

1-3 

Etablere og håndtere 
samtaler i situationer med 
alvorlige diagnostiske og 
prognostiske forhold samt  
krisesituationer.  

Tilpasse 
kommunikationsformen ved 
tilstande, hvor 
kommunikationen er vanskelig 
på grund af lidelser der 
involverer patientens 
kommunikationsformåen (f. 
eks. hørenedsættelse, følger 
efter sygdomme i larynx), 
anden etnisk-kulturel baggrund, 
uhelbredeligt syge patienter 
eller andre årsager 
 

Mesterlære og 
Feedback fra 
patienter og 
kolleger 
 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Audit 

2-2 

Formidle mundtlig og 
skriftlig viden til patient og 
pårørende om diagnose, 
mulige behandlingsforløb, 
risici, prognose, således at 
pt. kan foretage valg af 
behandling 

 Mesterlære og 
Feedback fra 
patienter og 
kolleger 

Bedside og 
Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Audit  

2-2 

Informere befolkning, 
medier og beslutningstagere 
om sundhedsrelevante emner 

Udarbejde skriftligt materiale 
evt. i form af vejledning til 
befolkningsgrupper. 

Selv studie Struktureret kollegial 
bedømmelse 

2-3 

 
Samarbejder: 
 
Medinddrage 
sundhedsmedarbejdere, som 
deltager i 
patientbehandlingen, så de 
kender deres opgaver, og 
videregiver enslydende 
information til patienter og 
pårørende. 

 Mesterlære og 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

1-2 

 
Leder/administrator: 
 
Påtage sig ledelsesfunktion Tage ansvar for tværfagligt 

samarbejde, varetage 
arbejdstilrettelæggelse, udnytte 
og prioritere ressourcer i 
samarbejdet mellem primær og 
sekundærsektoren samt i 

Mesterlære  og 
Tværfagligt kursus 
og 
Praktisk 
analyseopgave 
omkring cost-

Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Godkendt kursus 
 

2-3 
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forhold til patientvaretagelse, 
uddannelse, forskning og 
eksterne aktiviteter, motivere 
og arrangere 
samarbejdskonstellationer, 
administrere egne ressourcer og 
egen tid. 

benefit 

 
Sundhedsfremmer: 
 
Rådgive om, hvorledes 
sundheden kan fremmes hos 
den enkelte patient, i 
patientpopulationer og i 
samfundet.  

Opdage og reagere på forhold, 
hvor rådgivning og oplysning 
er påkrævet Identificere de 
samfundsmæssige kulturelle og 
subjektive betingelser som har 
betydning for individet og 
gruppens aktuelle livs- og 
sygdomssituation 

Gruppediskussion 
Varetagelse af 
praktisk arbejde  
 
 
 

Struktureret kollegial 
bedømmelse  

1-3 

Redegøre for høreomsorgens 
organisering, de 
hørepædagogiske 
muligheder, høretekniske 
hjælpemidler og sociale 
foranstaltninger, således at 
hørehæmmede patienter kan 
rådgives og visiteres 
hensigtsmæssigt. 

 Gruppediskussion 
og 
Teoretisk kursus 
 

Struktureret 
vejledersamtale og 
Godkendt kursus 

Aud 

 
Akademiker: 
 
Varetage 
uddannelsesfunktionen 
overfor kolleger, andre 
faggrupper og patienter. 
Udvælge hensigtsmæssige 
læringsstrategier, 
identificere uddannelse og 
udviklingsbehov samt aktivt 
udnytte situationer i 
hverdagen til uddannelse 

Deltage i undervisningen af 
andre uddannelsessøgende, og 
vejledning af patienter og 
pårørende 

Gruppediskussion 
og 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 

Struktureret kollegial 
bedømmelse  
 

2-1 

Tilrettelægge og udføre en 
videnskabelig opgave 
præsenteret som 
førsteforfatterskab i artikel 
eller kasuistik, eller poster 
eller foredrag i 
videnskabeligt selskab ved  
symposium eller på kongres.  

 Forskningstræning
smodul 
 

Struktureret kollegial 
bedømmelse  
 

Bort-
faldet 
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Professionel: 
 
Præstere kvalitet i 
behandlingen med integritet, 
ærlighed og empati.  

Påtage sig ansvar for egen 
optræden i det daglige 
arbejde 

Mesterlære Struktureret kollegial 
bedømmelse 

2-3 

Udvise passende personlige og 
mellemmenneskelig 
professionel adfærd samt 
praktisere faget i etisk 
overensstemmelse med 
forpligtigelserne som læge 

• Udføre etisk analyse 
af klinisk problem 
• Motivere valg fra 
etiske betragtninger 
• Kommunikere etiske 
overvejelser til 
sundhedspersonale, 
patienter og pårørende 

Selvstudier og 
Mesterlære 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

2-3 
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