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Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet 
Plastikkirurgi, Region Nord 

 
 

Beskrivelse af specialet  
Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse fra 2003. 
De kommende speciallæger i plastikkirurgi vil gradvist erstatte de nuværende speciallæger i kirurgi 
og i det kirurgiske grenspeciale. 
 
Det plastikkirurgiske speciale omfatter profylakse, diagnostik, behandling og kontrol af forskellige 
sygdomme. Plastikkirurgi er ikke som de fleste andre specialer korreleret til specifikke 
organsystemer eller specielle sygdomme. Selv om mange operative indgreb er standardiserede, kan 
man som plastikkirurg blive præsenteret for omfattende defekter, hvor standardiserede operationer 
ikke er anvendelige og hvor plastikkirurgens sans for form og funktion kommer til udtryk i 
individualiserede løsninger på problemet. 
 
De væsentligste opgaver inden for det plastikkirurgiske område er at kunne applicere de optimale 
operationsmetoder og behandlingsprincipper til rekonstruktion eller korrektion af legemsområder, 
der er ødelagte af sygdom, behandling, traumer, fejludvikling eller aldersforandringer.  
De beskadigelser, der behandles omfatter oftest defekter i overfladen med sårdannelse, 
farveændringer, ændret form og struktur. Arbejdsområdet omfatter ligeledes korrektion eller 
rekonstruktion af underliggende vævsstrukturer og støttevæv, herunder rekonstruktion ved aplasi 
eller dysgenesi af kropsdele.  I den daglige funktion er der følgende områder: onkologisk 
plastikkirurgi, kongenitte misdannelser, herunder læbe-, gumme-, ganespalte, traumatologi, 
mikrokirurgi, sår og transplantation - herunder brandsårsbehandling, mammakirurgi, håndkirurgi og 
æstetisk kirurgi på medicinsk indikation.      
 
Som speciale med funktion i såvel primær- som sekundærsektoren med direkte patienttilgang og 
henvisninger fra andre specialer har den plastikkirurgiske speciallæge en kontinuerlig og integreret 
anvendelse af kompetencer som samarbejder og sundhedsfremmer, ligesom kompetencerne inden 
for kommunikation er afgørende for tilfredsstillende dialog med patienter og pårørende i kritiske 
livssituationer.  
 
Hidtidig uddannelse 
Plastikkirurgisk uddannelse har hidtil fundet sted på H:S Rigshospitalet, Amtssygehuset i Herlev, 
Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital, Roskilde Amtssygehus og Vejle Sygehus. 
 
Afdelingerne på Rigshospitalet, Herlev, Odense og Århus har mikrokirurgisk funktion. Primær 
læbe-, gumme-, ganekirurgi er landsfunktion på H:S Rigshospitalet. Behandling af større brandsår 
foregår på H:S Rigshospitalet og Odense Universitetshospital. 
 
Der fandtes i 2003 9 sygesikringspraksis. 
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Fremtidige uddannelsesgivende afdelinger 
Det indstilles, at følgende afdelinger kommer til at indgå i hoveduddannelsesforløb i plastikkirurgi: 
 
Region Syd:  

� Plastikkirurgisk afdeling Z, Odense Universitetshospital 
� Kirurgisk afdeling, Plastikkirurgisk afsnit, Vejle Sygehus 

 
Region Nord: 

� Plastikkirurgisk afdeling, Århus Sygehus 
 
Region Øst: 

� Plastikkirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev 
� Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Amtssygehus 
� HovedOrtoCentret, Afd. for plastik- og brandsårskirurgi, H:S Rigshospitalet 

 
 
Speciallæger i Plastikkirurgi 
Iflg. Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan forventes det, at ca. 10% af alle kirurgiske 
speciallægestillinger vil blive normeret i Plastikkirurgi. 
 
 
Dimensionering og ønsket kapacitet 
Sundhedsstyrelsen har udmeldt følgende dimensionering for specialet og Det Landsækkende 
Uddannelsesudvalg indstiller følgende fremtidige kapacitet: 
 
 
 Udmeldt dimensionering Ønsket kapacitet 
I-stillinger Max. 10 12 
Hoveduddannelsesforløb På landsplan: 5,5 

Region Øst: 3 
Region Syd: 1 
Region Nord: 1,5 

På landsplan: 6 
Region Øst: 3 
Region Syd: 1,5 
Region Nord: 1,5 

 
Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg for Plastikkirurgi indstiller, at det samlede antal 
hoveduddannelsesforløb opnormeres med ½ til 6 på landsplan med henvisning til behovet for at 
uddanne flere plastikkirurger fremtidigt. Uddannelsesudvalget indstiller, at de to regioner også 
fremtidigt planlægger hoveduddannelsesforløb i fællesskab.  
 
Hvad angår I-stillinger indstilles det, at rationen mellem hoveduddannelsesforløb og I-stillinger 
bliver 1:2.  Der indstilles derfor oprettelse af 12 I-stillinger i Plastikkirurgi. Se afsnittet 
Introduktionsstillinger nedenfor. 
 
Indstilling vedr. fremtidige hoveduddannelsesforløb 
Fremtidige uddannelsesforløb efter ny bekendtgørelse: 

• 12 mdr. introduktionsuddannelse 
• 60 mdr. hoveduddannelse 
• I alt 72 mdr.  
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På den baggrund indstilles følgende overordnede sammensætning: 
 
1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse 4. ansættelse 5. ansættelse 
12 mdr. FBE 6 mdr. kirurgi Common 

Trunk 
6 mdr. 
ortopædkirurgi 

24 mdr. HSE 12 mdr. FBE 

 
Bemærkninger: 

a) Det indstilles, at H:S Rigshospitalet eller Plastikkirurgisk afdeling, Odense 
Universitetshospital skal indgå i alle hoveduddannelsesforløb i specialet. Begrundelsen for, 
at netop disse to afdelinger er obligatoriske er, at behandlingen af større brandsår  varetages 
hér og ikke på de øvrige afdelinger i landet. Se den regionsopdelte beskrivelse nedenfor.  

 
b) Da I-stillinger der kvalificerer til hoveduddannelse i plastikkirurgi indeholder max. 6 mdr. 

plastikkirurgi, anser uddannelsesudvalget det som fagligt mest hensigtsmæssigt, at 
hoveduddannelsen påbegyndes med en plastikkirurgisk ansættelse. Herefter anses det af 
hensyn til den videre kontinuitet i uddannelsen i specialet som mest hensigtsmæssigt, at 
Common Trunk-kirurgien og ortopædkirurgien placeres i én samlet "blok" som anført 
ovenfor. 

 
c) Det indstilles, at 6 mdrs. Common Trunk kirurgi indgår som særskilt ansættelse på kirurgisk 

afdeling i den fremtidige speciallægeuddannelse i plastikkirurgi.  
 
d) Det indstilles, at der indgår 6 mdrs. særskilt ansættelse på ortopædkirurgisk afdeling i den 

fremtidige speciallægeuddannelse i plastikkirurgi. 
 
e) Det indstilles, at de 6 mdrs. Common Trunk kirurgi og de 6 mdrs. ortopædkirurgi lægges i 

én samlet "blok" efter den 1. plastikkirurgiske ansættelse.  
 
f) Region Øst: 
 1. og 5. ansættelse er enten : 

• Plastikkkirurgisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev  
eller  
• Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Amtssygehus 

 2. og 3. ansættelse lægges på det sygehus der indgår i 1. og 5. ansættelse. Der kan altså være
 tale om enten Amtssygehuset i Herlev eller Roskilde Amtssygehus. Der er indgået aftaler 
 med de relevante afdelinger. 
 4. ansættelse er altid på H:S Rigshospitalet. 
  
g) Region Syd + Nord: 
 De to regioner samarbejder om sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene. 

 
 1. og 5. ansættelse er enten 

• Plastikkirurgisk afdeling Z, Odense Universitetshospital 
eller 
• Plastikkirurgisk afdeling, Århus Sygehus 
eller 
• Kirurgisk afdeling, Plastikkirurgisk afsnit, Vejle Sygehus 
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 4. ansættelse er enten  

• Plastikkirurgisk afdeling Z, Odense Universitetshospital 
eller 
• Plastikkirurgisk afdeling, Århus Sygehus 

 
 Plastikkirurgisk afdeling, Århus Sygehus afdeling kan således ikke indgå i 
 hoveduddannelsen som HSE sammen med afdelingen i Vejle, men vil altid indgå 
 sammen med Plastikkirurgisk afdeling Z, Odense Universitetshospital, jf. ovenstående 
 bemærkninger om varetagelse af brandsårsbehandling.  

2. og 3 ansættelse placeres i Region Nord på hhv. afd. L, Århus Sygehus og afd. O, Randers 
Centralsygehus. Ortopædkirurgien placeres på Randers Centralsygehus, idet simpel 
varicekirurgi udføres på denne afdeling. Varicekirurgi foretages ikke på ortopædkirurgisk 
afdeling, Århus Sygehus. 

 
 
Hoveduddannelsesstillinger 
I forbindelse med de nye hoveduddannelsesstillinger vil det give følgende antal 
hoveduddannelsesstillinger i Region Nord: 
 
Hoveduddannelsesstillinger i Plastikkirurgi, Region Nord 
(Det nuværende antal godkendte stillinger i den lægelige videreuddannelse er anført i parentes) 
Sygehus Stillinger 
Århus Sygehus, Afd. Z 5 (3) 

 
 
Opslag og besættelsestidspunkter 
Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg ønsker opslag af hoveduddannelsesstillinger 2 gange årligt 
med stillinger til besættelse i hhv. marts og september.  
 
Introduktionsstillinger 
En I-stilling i de kirurgiske specialer består af 6 mdr. kirurgi samt 6. mdr. inden for ét af fremtidige 
kirurgiske specialer. En I-stilling i Plastikkirurgi består således af 6 mdr. på en kirurgisk afdeling 
samt 6 mdr. på en plastikkirurgisk afdeling.  
 
Der indstilles som anført oven for, at der oprettes 12 I-stillinger i specialet. Der skal derfor 
anvendes 6 årsværk på kirurgiske afdelinger og 6 årsværk på plastikkirurgiske afdelinger. 
 
Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg indstiller følgende placering: 
 
Region Øst: 7 I-stillinger: 

• H:S Rigshospitalet: 4* (2 årsværk i plastikkirurgi) 
• Amtssygehuset i Herlev: 2 (1 årsværk i plastikkirurgi) 
• Roskilde Amtssygehus: 1 (½ årsværk i plastikkirurgi) 

 
Region Syd: 3 I-stillinger: 

• Odense Universitetshospital: 2 (1 årsværk i plastikkirurgi) 
• Vejle Sygehus: 1 (½ årsværk i plastikkirurgi) 
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Region Nord: 2 I-stillinger: 

• Århus Sygehus: 2 (1 årsværk i plastikkirurgi).  
 
 
 
Klinisk fokuserede ophold 
Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg for Plastikkirurgi indstiller efter gennemgang af 
målbeskrivelsen fokuserede kliniske ophold. 
 
Uddannelsesudvalget indstiller, at der etableres fokuserede ophold på følgende områder: 
 
Område Varighed Placering 

Region Øst           
Placering 
Region Syd 

Placering 
Region Nord 

Urologi 2 uger Roskilde ved Roskilde-
forløb, Herlev ved 
Herlev-forløb 

På det hospital hvor 
der startes/sluttes 

På det hospital 
hvor der 
startes/sluttes 

Øre-næse-hals max. 1 uge I løbet af 
plastikkirurgisk 
ansættelse på 
Rigshospitalet 

På det hospital hvor 
der startes/sluttes 

På det hospital 
hvor der 
startes/sluttes 

Onkologi 
(strålebehandling) 

3 dage I løbet af 
plastikkirurgisk 
ansættelse på 
Rigshospitalet 

I løbet af den miderste 
plastikkirurgiske 
ansættelse: Århus 

I løbet af den 
miderste 
plastikkirurgiske 
ansættelse: OUH 

Dermatologi 2 dage Roskilde ved Roskilde-
forløb, Herlev ved 
Herlev-forløb 

I løbet af den miderste 
plastikkirurgiske 
ansættelse: Århus 

I løbet af den 
miderste 
plastikkirurgiske 
ansættelse: OUH 

Karkirurgi 2 uger Placering endnu ikke 
afgjort 

Placering endnu ikke 
afgjort 

Placering endnu 
ikke afgjort 

Thoraxkirurgi 2 uger Placering endnu ikke 
afgjort 

Placering endnu ikke 
afgjort 

Placering endnu 
ikke afgjort 

I alt 8 uger    
 
 
Bemærkninger - andre områder:  
 
Håndkirurgi: Området varetages af ortopædkirurgien. Der indgår 6 mdrs. ortopædkirurgi i den 
fremtidige plastikkirurgiske uddannelse. 
 
Mammakirurgi: De i målbeskrivelsen foreskrevne kompetencer på området varetages primært på 
de plastikkirurgiske afdelinger samt ved bestået mammakursus som obligatorisk del af 
speciallægeuddannelsen i plastikkirurgi.  
 
Forskningstræning 
Der refereres til de generelle bestemmelser for området. 
 
 
 
 



 

 6 

Den teoretiske uddannelse 
Plastikkirurgien i Danmark er p.t. et lille speciale. Der er derfor behov for erfaringsudveksling og 
samarbejde med udenlandske klinikker for at opretholde en høj faglig standard indenfor specialet  
En del af dette samarbejde genereres allerede under speciallægeuddannelsen, hvor de største 
specialespecifikke kurser er henlagt til nordisk regi.  
 
Der refereres til specialets målbeskrivelse, hvoraf det fremgår, at der i den plastikkirurgiske 
hoveduddannelse indgår i alt 25 kursusdage inden for misdannelser, kræftkirurgi, sårbehandling og 
transplantation, traumatologi, kosmetisk kirurgi, mikrokirurgi og mammakirurgi. Dertil kommer 10 
kursusdage under den fælleskirurgiske uddannelse inden for operativ kirurgi, traumatologi og 
kirurgisk patofysiologi. 
 


