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Indledning 
 

Thoraxkirurgi, generel beskrivelse af specialet 
 
I Danmark forefindes det thoraxkirurgiske speciale p.t. (2007) på fem offentlige sygehuse og som hjerteki-
rurgi på et privathospital. Det er kun på de offentlige sygehuse, der for tiden forefindes formaliseret uddan-
nelse indenfor thoraxkirurgien. I det følgende vil der derfor kun blive refereret til de thoraxkirurgiske afde-
linger på de offentlige sygehuse.  
 
Thoraxkirurgi er placeret på universitetssygehuse og de thoraxkirurgiske afdelinger samarbejder med univer-
siteterne om uddannelsen af medicinske studenter.  
 
Alle thoraxkirurgiske afdelinger har lands-landsdelsfunktioner og er højt specialiserede enheder (HSE). 
Thoraxkirurgien omfatter brysthulens kirurgiske sygdomme. I dag omfatter thoraxkirurgien to interesseom-
råder: Hjertekirurgi og den klassiske thoraxkirurgi. Hjertekirurgien beskæftiger sig med kirurgiske lidelser i 
hjertet og de store kar i thorax. Den klassiske thoraxkirurgi omhandler kirurgiske lidelser i den øvre del af 
thorax (thoraxskelet, pleura, lunger, mediastinum, spiserør og diaphragma). De kvantitative største enkeltdele 
af thoraxkirurgien udgøres i dag af de revaskulariserende hjerteoperationer og behandling af lungecancer. 
 
Thoraxkirurgien er et behandlingsspeciale. Hermed menes, at den overvejende aktivitet udgøres af behand-
linger. Patienterne udredes og følges på andre afdelinger. Thoraxkirurgiske patienter henvises hovedsageligt 
fra medicinske specialafdelinger, især kardiologiske og lungemedicinske afdelinger. Efterkontrollen overla-
des som regel til de henvisende afdelinger. 
 
Thoraxkirurgiske behandlinger kan kun udføres i nært samarbejde med anæstesiologer med specielle færdig-
heder og interesse indenfor thoraxanæstesi. Den umiddelbare postoperative observation og behandling vare-
tages af intensive afdelinger med specielt kendskab til thoraxkirurgiske patienter. 
 
Thoraxkirurgiske nærmeste samarbejdspartnere vil derfor være kardiologer, lungemedicinere og anæstesio-
loger. 
 
Derudover indeholder thoraxkirurgien små, men vigtige subspecialiserede områder som børnehjertekirurgi og 
hjerte- og lungetransplantationer. Disse funktioner udføres p.t. kun i de thoraxkirurgiske afdelinger placeret 
på Skejby Sygehus og Rigshospitalet. Det er derfor af væsentlig betydning, at kommende thoraxkirurger får 
en del af deres uddannelse på disse to steder eller steder i udlandet med tilsvarende arbejds- og uddannelses-
område.  
 
Thoraxkirurgien i Danmark er et lille speciale. En stor del af den teoretiske udvikling foregår i udlandet. Der 
vil derfor være behov for erfaringsudveksling og samarbejde med udenlandske klinikker for at opretholde en 
høj faglig standard indenfor specialet i Danmark. Det betyder også, at efter- og videreuddannelse, herunder 
den individuelle profilering efter speciallægeanerkendelse, ofte foregår udenfor landets grænser.  
 
I Danmark er der for tiden ca. 65 klinisk aktive thoraxkirurger. Der tilbydes i øjeblikket 4 uddannelsesforløb i 
Danmark pr. år. Det betyder, at der til stadighed skal være ca. 20 under uddannelse. Aldersfordelingen er i 
øjeblikket noget skæv. En stor del af de aktive kirurger er i alderen 50 til 55 år. Det betyder at der vil gå en 
periode hvor kun få kirurger vil gå på pension, hvorefter der om ca. 10 år vil være en stor gruppe der forlader 
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klinikken. Disse fluktuationer vanskeliggør karriereplanlægning for de uddannelsessøgende læger der går ind 
i faget nu. 
 
Det thoraxkirurgiske hoveduddannelsesforløb leder, når det er godkendt, frem til at kunne søge speciallæge-
anerkendelse i thoraxkirurgi. 
 
I Region Nord, Skejby Sygehus, finder det thoraxkirurgiske hoveduddannelsesforløb sted på Skejby Sygehus 
kombineret med en 1 årig ansættelse på Odense Sygehus. Common trunk-ansættelsen finder sted på Gastro-
kirurgisk Afdeling L, Århus Sygehus.  
 
Målene for hoveduddannelsesforløbene står beskrevet i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i tho-
raxkirurgi og Målbeskrivelse for den Kirurgiske Fællesuddannelse i de Kirurgiske Specialer (Common 
Trunk), som du finder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på  
 

www.sst.dk\uddannelse\Laeger\Maalbeskrivelser.aspx?lang=da 
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Resume af uddannelsesforløbet knyttet til Afdeling T, Skejby Sygehus 
 
Dit hoveduddannelsesforløb varer 5 år.  
 
 

1. år 
 

2. år 
 

3. år 
 

4. år 
 

5. år 
Thoraxkirurgisk 
Afdeling T, SKS, 
Hjertekirurgisk 
Sektion. 
1 måned på Anæ-
stesiologisk Afde-
ling, SKS. 
2 uger på Karkirur-
gisk Afdeling, SKS 
 

Thoraxkirurgisk 
Afdeling T, SKS, 
Hjertekirurgisk 
Sektion. 
Intern aftale med  
Kardiologisk Afd. 
B, SKS vedr op-
hold. 

Common Trunk, 
Gastrokirurgisk 
Afd. L, ÅS. 

Thoraxkirurgisk 
Afd. T, SKS,  
Thoraxkirurgisk 
Sektion. 
1 måned på Lunge-
medicinsk Afd. B, 
ÅS. 
2 uger på Øre-, 
Næse-, Halsafd. H, 
ÅS. 

Thoraxkirurgisk 
Afd. T, Odense 
Universitetssyge-
hus. 

Thoraxkirurgisk 
Afd. T, SKS  
Subspecialisering. 

 
 
I det første år foregår uddannelsen på Thoraxkirurgisk Afdeling T, Skejby Sygehus, hvor du primært er til-
knyttet den hjertekirurgiske sektion. I løbet af denne periode skal man indplacere 1 måneds fokuseret ophold 
på Anæstesiafdelingen, Skejby Sygehus. Det andet år består først af 6 måneder på Thoraxkirurgisk Afdeling 
T , hvor der laves intern aftale med   Kardiologisk Afdeling B, Skejby Sygehus mhp ophold til opnåelse af 
kompentencer i kardiologi.Der kan endvidere indplaceres 2 ugers fokuseret ophold på Urologisk Afdeling. 
Dernæst følger så ½ års ansættelse på Gastrokirurgisk Afdeling L, Århus Sygehus, som et led i din Common 
Trunk-ansættelse (3 måneder på Afdeling L, Århus Sygehus, Nørrebrogade og 3 måneder på Afdeling L, 
Århus Sygehus, Tage Hansensgade). 
I det 3. år vil du igen være ansat på Thoraxkirurgisk Afdeling T, Skejby Sygehus, denne gang tilknyttet den 
klassiske thoraxkirurgiske sektion. I denne periode placeres den 1 måneds varende ansættelse på Lungemedi-
cinsk Afdeling og 2 ugers varende fokuseret ophold på Øre-, Næse-, Halsafdelingen, begge på Århus Syge-
hus, Nørrebrogade. 
Det 4. år vil bestå af en 1 årig ansættelse på Thoraxkiurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital.  
I det 5. år genansættes du på Thoraxkirurgiske Afdeling T, Skejby Sygehus, med henblik på en begyndende 
subspecialisering i thoraxkirurgi, enten i retning af voksenhjertekirurgi, børnehjertekirurgi eller klassisk tho-
raxkirurgi. 
 
De første 6 måneder defineres som indledningsfase.  

Meningen med denne fase er at både du og afdelingen vurderer hvorvidt thoraxkirurgi er det rigtige valg af 
kirurgisk speciale. Dette tages op ved den første evalueringssamtale med baggrund i den forløbne tids obser-
vation i klinikken, struktureret vejledersamtale vedrørende basale thoraxkirurgiske principper og en 360 gra-
ders evaluering vedrørende samarbejde.  

I denne evalueringssamtale, som foregår efter ca. 6 måneder, deltager også den uddannelsesansvarlige over-
læge. 

Der vil være kortere fokuseret ophold, hvilket vil sige 2 uger, ved den Urologiske og Karkirurgiske Afdeling 
på Skejby Sygehus, som du og den uddannelsesansvarlige overlæge på Thoraxkirurgisk Afdeling T, Skejby 
Sygehus, sammen med de uddannelsesansvarlige overlæge på de respektive afdelinger, vil prøve at placere 
ad hoc gennem din ansættelse på Thoraxkirurgisk Afdeling T, Skejby Sygehus.  



Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi på Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T, Skejby Sygehus 
___________________________________________________________________________________________________ 

7 

 

Forskningstrænings-modul (se målbeskrivelse) indebærer, at der er afsat 4 uger i løbet af hoveduddannelses-
forløbet mhp. introduktion til videnskabelig metode. De første uger vil bestå af en teoretisk del med 7 dage til 
videnskabsmetodologisk turnus, 2 dage til specialespecifik videnskabsintroduktion og 1 dag til evalue-
ring/mundtlig fremlæggelse. 

De øvrige 2 uger skal anvendes i klinikken til den praktiske gennemførelse af en nærmere beskrevet opgave 
(se venligst: www.videreuddannelsen-nord.dk/forskningstraening ). 
 
De relevante kurser er også nævnt i målbeskrivelsen. 
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Beskrivelse af afdelingen på Skejby Sygehus. 
 

Behandlinger  
Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Skejby Sygehus foretager ca. 1200 hjertekirurgiske og 700 klassisk tho-
raxkirurgiske indgreb om året. Af de hjertekirurgiske indgreb er koronarkirurgien som tidligere nævnt fortsat 
den kvantitative største behandlingsgruppe, svarende til ca. 50% af indgrebene. Ca. 40% af de hjertekirurgi-
ske behandlinger omfatter hjerteklaplidelser og 10% børnehjertekirurgiske indgreb. En lille restgruppe om-
fatter behandlingen af dissektion/aneurisme i den torakale aorta (ca. 30-40 patienter årligt), transplantationer 
(ca. 10-15 patienter) samt anlæggelse af assist devices (landsfunktion). 
Indenfor den klassiske thoraxkirurgi er behandlingen af lungecancer det dominerende indgreb. Imidlertid 
udgør behandlingen af de pleurale lidelser som pneumothorax og empyem også en væsentlig gruppe. Oe-
sophaguskirurgien udføres i samarbejde med Gastrokirurgisk Afdeling L, Århus Sygehus. Sympatektomi og 
behandling af tragtbryst er lidelser, der ligeledes behandles på den klassisk thoraxkirurgiske side. 
 
 

Lægestaben 
 
Specicallæger 
På afdelingen findes en ledende overlæge samt yderligere 12 speciallæger, hvoraf 8 er overlæger, 1 er vikar 
for overlæger samt 3 afdelingslæger. 
En vis subspecialisering har fundet sted, således at hjertekirurgi og klassisk thoraxkirurgi er sektioneret med 
en specialeansvarlig overlæge for hjertekirurgi, ledende overlæge Lars Ilkjær og for klassisk thoraxkirurgi 
lektor, overlæge Hans K. Pilegaard.  
Hjertekirurgien er teamorganiseret, således at der findes et børnehjertekirurgisk team, et transplantationsteam 
og et voksenhjertekirurgisk team i øvrigt.  
 
Uddannelsessøgende læger 
Afdelingen inkl. karkirurgisk sektion har aktuelt 9 besatte reservelægestillinger, hvoraf 2 er turnusstillinger, 3 
er introduktionsstillinger (2 i thoraxkirurgi og 1 i karkirurgi), og 5 uklassificerede lægestillinger. Endvidere 2 
hoveduddannelsesstillinger og 4 ad hoc klassificerede 1. reservelægestillinger. 
 
Vagtordning 
Der er aktuelt tre vagtlag på afdelingen:  
Forvagtslag: Fælles for såvel den thoraxkirurgiske som den karkirurgiske sektion. Forvagten er en tilstede-
værelsesvagt, som strækker sig fra kl. 8 til næste dags morgen kl. 9. Endvidere er der yderligere en reserve-
læge, som går fra kl. 8 til kl. 22 og lørdag fra kl. 8 til kl. 16.  
Bagvagtslag: Ren thoraxkirurgisk bagvagtslag, hvor der er tilstedeværelsesvagt mandag til fredag samt del-
vis tilstedeværelse i weekenden. Består af 1. reservelæge, afdelingslæge og enkelte overlæger. 
Bag-bagvagtslag: Kun den thoraxkirurgiske sektion, dette er en tilkaldevagt. Der findes en bag-bagvagt fra 
transplantationsteamet, for børnehjertekirurgiteamet, for det klassisk thoraxkirurgiske team og for den øvrige 
voksenhjertekirurgi.  
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Døgnrytme  
 
8.00 – 8.15 
Morgenkonference i T-konferencerum.  
Tilstede: Faste stab, 1. reservelæger, reservelæger, studenter, oversygeplejerske, afdelingssygeplejerske fra 
T2, T-intermediær og T3. Forvagten giver rapport om de akut indlagte patienter, bagvagten giver rapport om 
de øvrige intensive patienter og patienter på T-intermediær afsnit. 
 
8.20 – 8.45 
Røntgenkonference på røntgenafdelingen for det afgående og tilgående vagthold. 
Stuegang i teams. Et team består af en eller flere overlæger, 1. reservelæge og reservelæge, almindeligvis 4-5 
læger. Et team går stuegang på patienter opereret af læger i teamet.                
 
8.45 - ->: 
Operationer påbegyndes. 
  
Andre konferencer: 
• Lungekonference 

Mandage og torsdage kl. 13.00 på Røntgenafdelingen, Århus Kommunehospital. 
• Oesophaguskonference 

Tirsdage kl. 13.00 på Røntgenafdelingen, Århus Kommunehospital.  
• Hjertekonference 

Hver dag kl. 14.30 i Hjertemedicinsk Afdeling Bs konferencerum. 
• Børnehjertekonference 

Tirsdag kl. 14.30. 
• Superkonference 

Torsdag kl. 13.30, ”svære tilfælde”. 
• Onsdagsmøde  

Første og sidste onsdag i måneden undervisning i relevante emner og fremlægning af forskningsprojekter.  
• Patologikonference 

3. onsdag i måneden fælles for Hjertemedicinsk Afdeling B og Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T. 
• Staff-meeting  

2. onsdag i måneden for hele sygehuset.  
 

Journalskrivning  
Elektive hjertekirurgiske patienter indkaldes dagen før operation til Hjerte- Lungekirurgisk Ambulatorium, 
mens de lungekirurgiske patienter får skrevet journal på afdeling T3. Indlæggelsesjournalerne skrives af en 
en medicinsk student, tilknyttet et ansat studenterhold. 
  
Ambulatorium 
Hjertekirurgisk Ambulatorium og risikosamtaler tirsdage kl. 09.00. 
Lungekirurgisk Ambulatorium mandage og onsdage kl. 10.00. 
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Beskrivelse af afdeling T, Odense Universitetshospital. 
 
Hospitalet er amtskommunalt for Fyns Amt og universitetshospital i samarbejde med SyddanskUniversitet. 
Hospitalet varetager lands- og landsdelsfunktioner for Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Ribe Amt, dele af 
Vejle Amt og dele af Vestsjællands Amt. 
Afdeling T OUH er landsdelsafdeling for de to specialer Thoraxkirurgi og Karkirurgi. 
Specialet thoraxkirurgi omfatter som tidligere nævnt den klassiske thoraxkirurgi og hjertekirurgien. 
I 2003 udførtes på thoraxkirurgisk afd. T  OUH, 790 hjerteoperationer, 700 lungeoperationer, 300 skopier og 
200 indgreb relateret til motilitetslaboratoriet (esofagus).  
Afdelingen varetager speciallægeuddannelsen i thoraxkirurgi og karkirurgi med både intro-duktionsstillinger 
og hoveduddannelsesforløb, desuden gennemføres fokuserede ophold for uddannelsessøgende fra andre spe-
cialer. Der er en uddannelsesansvarlig overlæge i henholdsvis thoraxkirurgi og karkirurgi. 
 
 
Lægenormering 
 
Afdelingen har for tiden følgende lægenormering: 
 
1 ledende overlæge 
8 overlæger (5 hjerte, 3 klassisk) 
5 afdelingslæger (3 hjerte, 2 klassisk) 
3 1. reservelæger (thorax) 
6 reservelæger (thorax) 
5 overlæger (kar) 
1 afdelingslæge (kar) 
2 1.reservelæger (kar) 
4 reservelæger (kar) 
 
 
Intensivafsnit VITA: 

Intensivafsnit VITA er beliggende overfor afdeling T’s operationsafsnit. 
 Normeret med 12 intensiv-senge. 
 
Afdelingen er et postoperativt intensivafsnit for alle former for hjerte-, kar- og thoraxkirurgi samt højintensi-
ve kardiologiske patienter. Den intensive behandling og pleje foregår i en samarbejdsorganisation med Anæ-
stesiologisk afd. V. Det lægelige beredskab varetages af afdelingslæger/1. reservelæger ansat på thoraxa-
næstesiologisk afdeling V. VITA-lægerne har tilstedeværelsesvagt på VITA i vagtdøgnet. 
 
Sengeafsnittene T 1, T 2 og T 3 er beliggende i Højhuset: 

- afdeling T 1, (10. sal): Normeret sengeantal 20. 
Afdelingen er sengeafsnit for det  thoraxkirurgiske speciale, overvejende klassisk 
thoraxkirurgiske patienter. 

- afdeling T 2, (11. sal):  Normeret sengeantal 22.  
Afdelingen er sengeafsnit for det hjertekirurgiske speciale. 

- afdeling T 3, (4. sal): Normeret sengeantal 20.  
Afdelingen er senge- og opvågningsafsnit for det karkirurgiske speciale og enkelte klas- 
sisk thoraxkirurgiske patienter. 
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Operationsafsnittet 

Operationsafsnittet er beliggende i stueetagen og en del af 1. sal i den vestlige tilbyggede finger i be-
handlingsbygningen mod nord og består af operationsgang, perfusionsteknisk afsnit, medicoteknisk af-
snit og thoraxanæstesiologisk afsnit. Operationsgangen omfatter 6 operationsstuer samt 2 undersøgelses-
stuer. 

 
Sekretariatet 

Sekretariatet er placeret i Penthouse ovenpå operationsafsnittet i 2. sals højde. 
Sekretærfunktionen er afsnitsopdelt i klassisk thoraxkirurgi, hjertekirurgi og karkirurgi. 
I Penthouse findes også lægekontorer og konferencefaciliteter. 
 

Ambulatorium og Motilitetslaboratorium 
Er beliggende i den tidligere modtageafdeling. Ambulatorielokalerne er delvis fælles med Motilitets-
laboratoriet, Motilitetslaboratoriet udreder og behandler esofaguslidelser. 
Ambulatoriet fungerer som et lukket ambulatorium med for- og efterundersøgelse af thorax- og kar-
kirurgiske patienter. 

 
 
Beskrivelse af arbejdsgange 

 
Afdelingens 2 specialer arbejder i daglig  praksis adskilt i selvstændige funktionsområder. Af hensyn til 
ressourceudnyttelsen er der fælles planlægningskonference hver eftermiddag kl. 14.45. På disse plan-
lægningskonferencer drøftes følgende dags program. Herudover er der hver torsdag et forlænget plan-
lægningsmøde, hvor den følgende uges program gennemgås.  
Thoraxanæstesiologisk afdelingV deltager i disse planlægningsmøder.  
 

Døgnberedskab 
 
Udenfor normal dagarbejdstid varetages afdelingens beredskabsforpligtigelser, undersøgelser og behandlin-
ger af akut indlagte patienter af flere vagtlag. 

1. Vagtforpligtelse for overlæger i hjertekirurgi udenfor tjenestestedet. 
2. Vagtforpligtelse for overlæger i klassisk thoraxkirurgi udenfor tjenestestedet. 

 3. Afdelingslægevagt/1. reservelæge i bagvagtslaget  i thoraxkirurgi med vagt udenfor tjenestestedet.  
4. Reservelæger i fælles forvagtslag. 2 holdsdrifts med tilstedevær på tjenestestedet. Vagtværelset er 

beliggende Kløvervænget 12.  
 
Daglige arbejdsgange 
Lægebemandingen er grundlæggende inddelt i teams, således at PAL (patientansvarlig læge) tilgodeses. Den 
uddannelsessøgende læge bliver tildelt et team og den daglige vejleder vil oftest være tilknyttet samme team. 
Disse vil i dialog og med mesterlæreprincip følge kompetenceudviklingen i.h.t. målbeskrivelse og logbog. I 
thoraxkirurgi er man fast tilknyttet enten hjertekirurgi eller klassisk thoraxkirurgi, den uddannelsessøgende 
vil være tilknyttet halvdelen af tiden det respektive arbejdsområde. 
 
Konferencer 
For det thoraxkirurgiske speciale er der morgenkonference kl. 08.00 i konferencerum 1 i Penthouse med ef-
terfølgende røntgenkonference på Røntgenafdelingen. I konferencen deltager udover læger personale fra T-
operation, T-sengeafsnit og VITA. Der er dagligt både hjertekonference og lungekonference og i løbet af 
ugen er der specialkonferencer (klap-,onkologi-,sarkomkonference mm).
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Læringsstrategier 
 
Generelt  
 
For hvert af de opstillede mål (kompetencekrav) er det beskrevet, hvordan målet kan nås. Beskrivelsen om-
fatter således en anvisning af den eller de læringsmetoder, der kan føre til erhvervelse af den beskrevne kom-
petence.   
 
I uddannelsesprogrammet, der udarbejdes på baggrund af målbeskrivelsen, indgår et afsnit om læringsram-
merne, inklusive definition af vejlederfunktionen. Endvidere skal det ved udfærdigelse af uddannelsespro-
grammer angives, at læringsrammerne skal vurderes. 
Uddannelsesprogram og beskrivelse af læringsrammerne indgår i porteføljen. 
I målbeskrivelsen er der i kolonnen læring anført en eller flere metoder som skal anvendes. I de tilfælde hvor 
det drejer sig om specifikt kursus eller fokuseret ophold er dette anført. 
 
 

Læringsmetoder: 
 
Teoretisk læring: 
Læring med hovedvægten på teoretisk læring kan bestå af følgende metoder:  
 
1 Selvstudium  
2 Teoretiske kurser  
3 Videnskabelige projekter  
4 Afdelingsundervisning og konferencer  
5 Litteraturopgaver  
6 Undervisningsopgaver  
7 Kvalitetssikrings- og/eller MTV-opgaver  
8 Udarbejde instrukser  
 
Færdighedslæring 
Læring med hovedvægten på praktisk læring kan bestå af følgende metoder: 
 
9 Færdighedskurser  
10 Færdigheds laboratorium inkl. simulator træning  
 
Klinisk læring 
Læring med hovedvægten på klinisk læring (kombineret teori og praksis) kan bestå af følgende metoder:  
 
11 Klinisk arbejde  
12 Superviseret klinisk arbejde   
13 Operation som assistent (Opr.AS)  
14 Operation under supervision (Opr.SU)  
15 Operation selvstændigt (Opr.SE)  
16 Fokuserede ophold  
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Evalueringsstrategier 
 
Der skelnes mellem vurdering af den uddannelsessøgende læges kompetencer og vurdering af læringsram-
merne. 

 
Vurdering af den uddannelsessøgende læges kompetencer 
 
Evalueringen skal sikre, at de minimumskrav, som er indeholdt i målbeskrivelsen er indfriet. Den skal være 
et redskab til en systematiseret vurdering af den uddannelsessøgende læge og herved attestere uddannelsens 
faktisk opnåede resultater overfor relevante sundhedsmyndigheder. I sidstnævnte indgår også, at den uddan-
nelsesgivende afdeling på baggrund af kompetencevurdering kan afvise at godkende et uddannelsesforløb. 
 
De anvendte metoder til kompetencevurdering skal kunne afgøre, om den uddannelsessøgende læge har eller 
ikke har erhvervet den pågældende kompetence. Kompetencekravene er derfor formuleret på en sådan måde, 
at det med den/de anviste metoder til evaluering kan afgøres, om den uddannelsessøgende læge har erhvervet 
den pågældende kompetence eller ej. 
 
Der er for mange mål foretaget en konkretisering, dvs. en eksemplificering af hvad det pågældende mål blan-
det andet indeholder. Bemærk at det er målet som skal evalueres. Konkretiseringerne skal således kunnes, 
men et kompetencemål kan være opnået uden at samtlige punkter nævnt under konkretisering er særskilt eva-
lueret. 
 
Kompetencevurdering foretages løbende i uddannelsesforløbet med henblik på dokumentation, evaluering og 
justering af uddannelsen undervejs. Det er væsentligt, at de kompetencer, der evalueres, bredt afspejler det, 
den uddannelsessøgende læge skal kunne.  
 
 

Evalueringsmetoder 
 
Evalueringsmetoder til vurdering af uddannelsessøgende: 
 
 
 

 
 
 

1. Struktureret observation i klinikken (inkl. tilbagemelding fra kolleger) 
2. Dialog over porteføljeoptegnelser  
3. Vurdering af gennemførte opgaver 
4. Gennemført kursus. 

Definition af evalueringsmetoder 
 
Ad 1) Struktureret observation i klinikken (og tilbagemelding fra kolleger): 
Når den uddannelsesgivende (vejleder eller ældre kolleger) læge direkte observerer den uddannelsessøgende 
i dennes arbejde, skabes et grundlag for vurdering af kompetencer. I disse kliniske situationer kan det vurde-
res, om den  uddannelsessøgende læge fremover selvstændigt kan udføre eller være ansvarlig for den pågæl-
dende aktivitet. 
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Til understøttelse af den uddannelsesgivende læges vurdering kan anvendes et struktureret observationsske-
ma, der  synliggør de forskellige elementer i aktiviteten, således at relevante forhold kan komme med i vur-
deringen (struktureret kollegial bedømmelse). 
 
I situationer, hvor den uddannelsessøgende læge arbejder på egen hånd, er den direkte observation ikke mu-
lig. Kompetencen kan i sådanne tilfælde vurderes ved løbende tidsbegrænset observation eller enkle sco-
ringssystemer. Observation og scoring kan ske udfra patientforløb, journalnotater, operationsbeskrivelser, 
kliniske databaser, oplysninger fra andre kolleger og andet personale. Observation ved hjælp af scoringssy-
stemer har den fordel, at såvel uddannelsesgivende som uddannelsessøgende læge er bekendt med kriterierne 
for god udførelse, og at observationen bliver mere objektiv. Ved at involvere den uddannelsessøgende læge i 
udvikling af scoringssystemer og vurderingsprocessen, udvikles dennes evne til selvvurdering. 
 
Scoringssystemer kan kombineres med checklister. 
 
Ad 2) Dialog med vejleder over porteføljeoptegnelser:  
Vurderingen af porteføljeoptegnelser baseres på en samtale mellem den uddannelsessøgende læge og vejle-
deren, eller anden speciallæge. Vurderingen tager sit udgangspunkt i porteføljens afsnit vedrørende den ud-
dannelsessøgendes beskrivelse af det kliniske arbejde, udvalgte patientforløb og logbogen, samt porteføljens 
afsnit indeholdende skriftlige rapporter om kursusdeltagelse og fokuserede ophold.  
I porteføljen registreres endvidere operativ aktivitet (operationsliste). Der foretages løbende en vurdering af 
operationslisten og evaluering af de operative færdigheder i forhold til de beskrevne mål.      
 
Ad 3. Vurdering af gennemførte opgaver 
Den uddannelsessøgende læges videnshåndtering implicerer også evnen til at formulere kliniske og viden-
skabelige spørgsmål i relation til arbejdspraksis, samt kontinuerligt til at opsøge, vurdere, anvende og udvikle 
ny medicinsk teknologi. En metode til at vurdere processen i en uddannelsessøgende læges videnshåndtering 
i relation til praksis er en form for peer-review af opgaver, miniprojekter eller større projekter, som den ud-
dannelsessøgende har udført. 
Det kan f.eks. være videnskabeligt projekt, kvalitetssikringsopgave, udarbejdelse af instrukser eller undervis-
ningsmateriale.  
 
Ad 4) Godkendt kursus 
Kursuslederen evaluerer og godkender den uddannelsessøgendes kursusforløb. 
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Den specialespecifikke 
del af hoveduddannelsen 
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Den medicinske ekspert 
 

Den hjertekirurgiske patient 
 

Generelle færdigheder 
 

 

 
 
 
 

Mål Lærings-
strategi 

Evaluerings-
strategi 

Bemærkninger 

Kunne udrede og diagnosticere pati-
enter med kirurgiske hjertelidelser. 
 

Selvstudium. 
kardiologisk op-
hold. 
Superviseret kli-
nisk arbejde. 

Struktureret observa-
tion i klinikken. 
Checkliste. 

Deltage i diagnostik og udredning af patienter 
med hjertesygdom på kardiologisk afdeling. 
 
2. år, Kardiologisk Afd. B, SKS 

Kunne vurdere operabilitet Selvstudium. 
Kardiologisk op-
hold. 
Superviseret kli-
nisk arbejde. 

Struktureret observa-
tion i klinikken. 
Checkliste. 

Deltage i vurdering af patienter med hjertesyg-
dom i forbindelse med operationsvurdering, 
såvel på kardiologisk afdeling, hjertekonferen-
ce og præoperativ vurdering på thoraxkirurgisk 
afdeling. 
2. år, Kardiologisk Afd. B, SKS 

Gennem sternotomi kunne tilslutte 
patienten til hjertelungemaskine og 
efterfølgende lukke patienten. 

ECC-kursus. 
Selvstudium. 
Færdighedskurser. 
Assistere til opera-
tion 
Superviseret ope-
ration 

Checkliste. 
Struktureret observa-
tion i klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
hjertekirurgiske indgreb 
 
1. år, Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 
 
1. år perfusionskursus, SKS 
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Iskæmisk hjertesygdom 
 

Mål Lærings-
strategi 

Evaluerings-
strategi 

Bemærkninger 

Kunne opstille en behandlingsplan Selvstudium. 
Vejledning 
Kardiologisk op-
hold 

Struktureret observati-
on i klinikken 

Deltage i teamfunktionen omkring behandling 
af hjertekirurgiske patienter såvel i den kirurgi-
ske hoveduddannelse og under ophold på kar-
diologisk afdeling 
1. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS og  
Kardiologisk Afd. B, SKS 

Skal kunne vurdere graftmaterialer 
 

Superviseret kli-
nisk arbejde. 

Struktureret observati-
on i klinikken 

Præoperativ vurdering af af patienter samt del-
tagelse i det operative indgreb. 
1. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne udføre en by-pass operation Vejledning. 
Færdighedstræ-
ning. 
Assistere til ope-
ration 
Superviseret ope-
ration 

Checkliste. 
Struktureret observati-
on i klinikken. 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
hjetekirurgiske indgreb 
 
4.år Thoraxkirurgisk Afd. T, OUH 
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Patienter med aortaklaplidelser 
 
 

 

Mål Lærings-
strategi 

Evaluerings-
strategi 

Bemærkninger 

Kunne vurdere en aortaklaplidelse Kardiologisk op-
hold 

Struktureret observati-
on i klinikken 

Deltage i diagnostik og udredning af patienter 
med aortaklaplidelse på kardiologisk afdeling 
1. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS og Kardio-
logisk Afd. B, SKS 

Kunne opstille en behandlingsplan Selvstudium. 
Kurser 
Superviseret kli-
nisk arbejde 

Struktureret observati-
on i klinikken. 

Deltage i teamfunktionen omkring behandling 
af hjertekirurgiske patienter såvel i den kirurgi-
ske hoveduddannelse og under ophold på kar-
diologisk afdeling 
1. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS og Kardio-
logisk Afd. B, SKS 

Kunne udføre dele af en aortaklap-
operation 

Vejledning. 
Færdighedstræ-
ning. 
Assistere til ope-
ration 
Superviseret ope-
ration 

Checkliste. 
Struktureret observati-
on i klinikken. 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
hjertekirurgiske indgreb 
 
5. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 
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Patienter med mitral-/trikuspidalklaplidelser 

 

Mål Lærings-
strategi 

Evaluerings-
strategi 

Bemærkninger 

Kunne vurdere en mitral-
/trikuspidalklaplidelse 

Kardiologisk op-
hold 

Struktureret observa-
tion i klinikken 

Deltage i diagnostik og udredning af patienter 
med mitralklaplidelser på kardiologisk afdeling 
2. år Kardiologisk Afdeling B, SKS 

Kunne opstille en behandlingsplan Selvstudium. 
Kurser 
Superviseret kli-
nisk arbejde 

Struktureret observa-
tion i klinikken 

Deltage i teamfunktionen omkring behandling 
af hjertekirurgiske patienter såvel i den kirurgi-
ske hoveduddannelse og under ophold på kar-
diologisk afdeling 
2. år Kardiologisk Afdeling B, SKS 
4. år Thoraxkirurgisk Afd. T, OUH 

Have kendskab til indgreb på mitral-
/trikuspidalklappen 

Vejledning. 
Færdighedstræ-
ning 
Assistere til opera-
tion. 
Superviseret ope-
ration 

Checkliste. 
Struktureret observa-
tion i klinikken. 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
hjertekirurgiske indgreb 
 
5. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 
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Arrytmikirurgi 
 

 
 Mål Lærings-

strategi 
Evaluerings-

strategi 
Bemærkninger 

Kendskab til principper for kirurgisk 
behandling af arrytmier  

Selvstudium. 
Superviseret kli-
nisk arbejde 

Struktureret observa-
tion i klinikken 

5. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Have kendskab til udførelse af abla-
tion 

Assistere til opera-
tion. 
Kardiologisk op-
hold 

Checkliste. 
Struktureret observa-
tion i klinikken. 

Fokuseret ophold, Kardiologisk Afd. B, SKS 
5. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 
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Patienter med lidelser i thorakale aorta 
 

 
 
 
 

Patienter med kongenitte hjertelidelser 
 
 

Mål Læringsstrategi Evaluerings-
strategi 

Bemærkninger 

Kunne varetage patienter med 
kongenitte hjertelidelser, herunder 
rådgive og informere, samt i fore-
kommende tilfælde henvise til 
relevant specialist  

Superviseret klinisk 
arbejde 

Struktureret obser-
vation i klinikken  

Deltage i diagnostik og udredning af patienter 
med kongenitte hjertelidelser på kardiologisk 
afdeling og deltage i teamfunktionen omkring 
behandling af disse patienter under ophold på 
OUH / SKS 
5. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Mål Læringsstrategi Evaluerings-
strategi 

Bemærkninger 

Kunne udrede lidelser i thorakale 
aorta og kunne opstille en behand-
lingsplan 

Selvstudium 
Vejledning 
Kurser 
 
Kardiologisk ophold 

Struktureret obser-
vation i klinikken 

Deltage i diagnostik og udredning af patienter 
med lidelser i thorakale aorta på kardiologisk 
afdeling 
2. år Kardiologisk Afd. B, SKS 
3. år Billeddiagnostisk kursus, Gentofte Syge-
hus. 
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Patienter med sygdomme i perikardiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mål Læringsstrategi Evaluerings-
strategi 

Bemærkninger 

Kunne drænere et perikardieeks-
sudat 

Assistere til operation 
Superviseret operation 

Struktureret obser-
vation i klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
operationer på perikardiet 
4. år Thoraxkirurgisk Afd. OUH 
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Den klassisk thoraxkirurgiske patient 
Generelle færdigheder 

Mål Lærings-
strategi 

Evalueringsstrategi Bemærkninger 

Kunne udrede og diagnosticere pati-
enter med kirurgiske lunge- og pleu-
ralidelser samt sygdomme og defor-
miteter i thoraxskelettet  
Have kendskab til hyperhidrose og 
flushing 
 

Selvstudium. 
Fokuseret ophold. 
Superviseret kli-
nisk arbejde. 

Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i diagnostik og udredning af pati-
enter med lunge- og pleurale sygdomme på 
lungemedicinsk og thoraxkirurgisk afde-
ling 
3. år Lungemedicinsk Afd., ÅS og Thorax-
kirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne vurdere operabilitet Selvstudium. 
Fokuseret ophold. 
Superviseret kli-
nisk arbejde. 

Struktureret observation i 
klinikken. 

Deltage i vurdering af patienter med lunge- 
og pleurale sygdomme i forbindelse med 
operationsvurdering, såvel på Lungemedi-
cinsk Afdeling, lungekonference og præ-
operativ vurdering på Thoraxkirurgisk Af-
deling. 
3. år Lungemedicinsk Afd., ÅS og  
Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne udføre thorakotomi. Vejledning. 
Færdighedskurser. 
Assistere til opera-
tion.Superviseret 
operation 

Logbog. 
Struktureret observation i 
klinikken. 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
lungekirurgiske indgreb 
3. år  Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne udføre thorakoskopi 
 

Vejledning. 
Færdighedskurser 
Superviseret ope-
ration . 

Logbog. 
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
lungekirurgiske indgreb 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 
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Mål Lærings 

strategi 
Evalueringsstrategi Bemærkninger 

Kunne udføre medianstinoskopi Vejledning. 
Færdighedskurser. 
Superviseret ope-
ration 

Logbog. 
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
diagnostisk og operabilitetsvurdering på 
lungemedicinske- og thoraxkirurgiske af-
delinger 
3. år Øre-, Næse-, Halsafd., ÅS 

Have kendskab til mediastinotomi Assistere til opera-
tion 

Struktureret observation i 
klinikken 

 

 
 
Kunne udføre bronkoskopier Selvstudium 

Kursus  
Superviseret ope-
ration 

Checkliste. 
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
diagnostisk og operabilitetsvurdering på 
Lungemedicinsk- og Thoraxkirurgisk Af-
deling 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS og Øre-, 
Næse-, Halsafd., ÅS 

Kunne udføre øsofagoskopi Superviseret ope-
ration 

Checkliste. 
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
diagnostisk og operabilitetsvurdering  af 
øsofaguslidelser på thoraxkirurgiske afde-
linger 
4. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS og Tho-
raxkirurgisk Afd. T, OUH 

Kunne udføre trakeostomi Assistere til opera-
tion 
Superviseret ope-
ration. Fokuseret 
ophold 
 

Checkliste. 
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
tracheostomi indgreb 
4.år Thoraxkirurgisk Afd. T, OUH 
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 Lungeresektion 
 

Mål Lærings-
strategi 

Evalueringsstrategi Bemærkninger 

Kunne redegøre for indikationerne 
for  lungeresektioner 

Kurser 
Selvstudium 

Checkliste. 
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
operabilitetsvurdering og operative indgreb 
på thoraxkirurgisk afdeling 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne udføre  lungeresektioner Færdighedskurser 
Assistere til opera-
tion 
Superviseret ope-
ration 

Godkendt kursus. 
Checkliste. 
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
lungekirurgiske indgreb 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne håndtere det postoperative 
forløb 

Selvstudium. 
Bed-side vejled-
ning og supervisi-
on. 
Superviseret kli-
nisk arbejde 
 

Checkliste. 
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen omkring behand-
ling af lungekirurgiske patienter postopera-
tivt såvel i den kirurgiske hoveduddannelse 
og under fokuseret ophold på thorax-
anæstesiologisk afdeling. 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 
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Pleurale lidelser 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mål Lærings-
strategi 

Evalueringsstrategi Bemærkninger 

Kunne behandle patienter med em-
pyem i forskellige stadier 

Superviseret kli-
nisk arbejde 
Assistere til opera-
tion 
Superviseret ope-
ration 
 

Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
vurdering og operative indgreb på thorax-
kirurgisk afdeling 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne behandle patienter med reci-
diverende pneumothorax 

Superviseret kli-
nisk arbejde 
Assistere til opera-
tion 
Superviseret ope-
ration 
 

Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
vurdering og operative indgreb på thorax-
kirurgisk afdeling 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS  

Kunne behandle patienter med reci-
diverende hydrothorax 

Superviseret kli-
nisk arbejde 
Assistere til opera-
tion 
Superviseret ope-
ration 

Struktureret observation i 
klinikken 

3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 
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Øsofaguslidelser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Onkologisk behandling 
 

 
 
 

 

 

Mål Lærings-
strategi 

Evalueringsstrategi Bemærkninger 

Kunne vurdere patienter med symp-
tomer fra øsofagus 

Selvstudium  
Checkliste. 
Superviseret kli-
nisk arbejde 

Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
vurdering og planlægning af behandling af 
patienter med øsefaguslidelser på thoraxki-
rurgisk afdeling 
2. år Gastrokirurgisk Afd. L, ÅS 

Kunne behandle patienter for akut 
øsofagusperforation 
 

 

Assistere til opera-
tion 
Superviseret ope-
ration 

Checkliste 
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i teamfunktionen i forbindelse med 
vurdering og operative indgreb på patienter 
med øsefagusperforation på thoraxkirur-
gisk afdeling 
4. år Thoraxkirurgisk Afd. T, OUH 

Mål Lærings-
strategi 

Evalueringsstrategi  

Have kendskab til onkologiske be-
handlingsprincipper 

Kursus 
Selvstudium 

Struktureret observation i 
klinikken 
Godkendt kursus 

3. år Onkologisk kursus 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 



Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi på Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T, Skejby Sygehus 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

30 

Organsvigt / transplantation 

 

 

 

 

 

 

 

Traumer 

Mål Lærings-
strategi 

Evalueringsstrategi Bemærkninger 

Kunne behandle patienter med hjerte- 
og lungesvigt 

Kurser og kardio-
logisk ophold  

Godkendt kursus  
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i diagnostik og udredning af pati-
enter med hjerte- og lungesvigt på kardio-
logisk afdeling og deltage i teamfunktionen 
omkring behandling af disse patienter un-
der ophold på OUH / SKS 
2. år Kardiologisk Afd. B, SKS 

Mål Lærings-
strategi 

Evalueringsstrategi Bemærkninger 

Kunne behandle patienter med tho-
raxkirurgisk traume 

Kurser  Godkendte kurser 
Struktureret observation i 
klinikken 

Deltage i diagnostik og udredning af pati-
enter med hjerte- og lungesvigt på kardio-
logisk afdeling og deltage i teamfunktionen 
omkring behandling af disse patienter un-
der ophold på OUH / SKS 
2. år Kardiologisk Afd. B, SKS 
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Kommunikator 

Mål Lærings-
strategi 

Evalueringsstrategi Bemærkninger 

Kunne varetage kommunikation med 
patienter og pårørende 
 

Superviseret kli-
nisk arbejde. 

Struktureret observation i 
klinikken. 

Følge erfaren kollega under samtaler. 
Supervision af egne samtaler ved erfaren 
kollega. 
Læsning af relevant litteratur 
1. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne varetage kommunikationen 
med kolleger og andre personale-
grupper. 

Superviseret kli-
nisk arbejde. 

Struktureret observation i 
klinikken. 

Følge erfaren kollega under samtaler. 
Supervision af egne samtaler ved erfaren 
kollega. 
Læsning af relevant litteratur 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne varetage kommunikationen 
med eksterne instanser. 

Superviseret kli-
nisk arbejde. 

Struktureret observation i 
klinikken 

Følge erfaren kollega under samtaler. 
Supervision af egne samtaler ved erfaren 
kollega. 
Læsning af relevant litteratur 
4. år Thoraxkirurgisk Afd. T, OUH 
I øvrigt SST’s kursus i kommunikation 
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Samarbejder 

Mål Lærings-
strategi 

Evalueringsstrategi Bemærkninger 

Kunne håndtere gruppedynamik og 
rollefordeling.  

Kursus  
(LAS) 
Superviseret kli-
nisk arbejde. 
 

Godkendt kursus. 
Struktureret observation 
i klinikken. 

Indgå i interaktiv funktion i behandlings-
team 
SST’s kursus samt  
1. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne håndtere konflikter Kursus 
(LAS) 
Superviseret kli-
nisk arbejde. 
 

Godkendt kursus. 
Struktureret observation 
i klinikken. 

Indgå i interaktiv funktion i behandlings-
team 
SST’s kursus samt  
1. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne indgå i samarbejde med natio-
nale og internationale sundhedsorga-
nisationer 

Superviseret kli-
nisk arbejde. 
 

Struktureret observation 
i klinikken. 

Indgå i interaktiv funktion i behandlings-
team 
5. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 
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Leder/administrator 

 
 

Mål Lærings-
strategi 

Evalueringsstrategi Bemærkninger 

Kunne udforme instrukser  Tildeling af speci-
fik opgave  
 

Vurdering af gennem-
førte opgaver. 

Interaktiv funktion i behandlingsteam og 
gennemgå kurser 
Opgave tildeles under 5. år på Thoraxki-
rurgisk Afd. T, SKS  

Kunne anvende kvalitetssikring og 
medicinsk teknologivurdering 

Tildeling af speci-
fik opgave  
 

Vurdering af gennem-
førte opgaver. 

Interaktiv funktion i behandlingsteam og 
gennemgå kurser 
SST kurser.  
5. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne optimere ressourcer  Kursus 
(LAS) 

Vurdering af gennem-
førte opgaver. 

Interaktiv funktion i behandlingsteam og 
gennemgå kurser 
SST kurser.  
5. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Naturligt kunne indtage en lederrolle Kursus 
(LAS) 

Struktureret observation 
i klinikken. 

Interaktiv funktion i behandlingsteam og 
gennemgå kurser 
5. år på Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 
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Sundhedsfremmer 
 

Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Bemærkninger 
Kunne udføre specialespecifik pro-
fylaktisk intervention 

Undervisningsopga-
ver, Vejledning af 
andre 
 

Vurdering af gennem-
ført opgave. 
Struktureret tilbagemel-
ding 

Interaktiv funktion i behandlingsteam og 
gennemgang af konkrete cases. 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne informere bredt om specia-
lespecifikke sundhedsfremmende 
tiltag. 

Undervisningsopga-
ver, Vejledning af 
andre. 

Vurdering af gennem-
ført opgave. 
Struktureret tilbagemel-
ding 
 
 

Interaktiv funktion i behandlingsteam og 
gennemgang af konkrete cases. 
4. år Thoraxkirurgisk Afd. T, OUH 
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Akademiker 

 

 

Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Bemærkninger 
Kunne videregive kundskab og 
viden inden for det thoraxkirur-
giske speciale på et akademisk ni-
veau. 

Kursus. 
Forestå afdelings-
undervisning. 
Afholdelse af fore-
drag 

Vurdering af gennem-
ført opgave. 
Struktureret tilbagemel-
ding 

Tildeling, gennemarbejdning og fremlæg-
gelse af kirurgisk behandlingsproblem på 
afdelingsmøde 
SST kursus.  
4. år Thoraxkirurgisk Afd. T, OUH  

Kunne anvende akademisk pro-
blemløsning i kliniske problemstil-
linger. 

Superviseret klinisk 
arbejde. Tildeling af 
specifik opgave. 

Struktureret observation 
i klinikken. 
Bedømmelse af opgave. 

Tildeling, gennemarbejdning og fremlæg-
gelse af kirurgisk behandlingsproblem i 
eget team 
SST kursus.  
5. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Kunne løse videnskabelige pro-
blemstillinger  

Kursus. 
Deltagelse i viden-
skabelige projekter. 

Vurdering af gen-
nemført opgave. 
Struktureret tilbagemel-
ding 

Tildeling, gennemarbejdning og fremlæg-
gelse af kirurgisk problemstilling på afde-
lingsmøde 
SST kursus.  
5. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 
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Professionel 
 

 
 
 

Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Bemærkninger 
Kunne bibeholde et højt fagligt 
niveau 

Selvstudium 
Kurser 
Kongresser 

CME-registrering 
Struktureret observation 
i klinikken. 

Interaktiv funktion i behandlingsteam med 
tæt relation til erfarent sundhedspersonale 
4. år Thoraxkirurgisk Afd. T, OUH 

Optræde professionelt og etisk 
overfor patienter og pårørende 

Selvstudium. 
Bed-side vejledning 

Struktureret observation 
i klinikken. 
Struktureret tilbagemel-
ding 

Interaktiv funktion i behandlingsteam med 
tæt relation til erfaren sundhedsperson 
 
3. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Efterleve de lægeetiske regler om 
kollegialitet, herunder være en god 
kollega. 

Kursus. 
Forestå afdelings-
undervisning. 
Afholdelse af fore-
drag 

Vurdering af gennem-
ført opgave. 
Struktureret tilbagemel-
ding 

Interaktiv funktion i behandlingsteam med 
tæt relation til erfaren sundhedsperson 
 
4. år Thoraxkirurgisk Afd. T, OUH 
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Fællesdelen for de kirurgiske specialer (Common Trunk) 
 

Medicinsk ekspert 
 
Vidensmål 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder 
Redegøre for det kirurgiske stress-respons inklusiv immu-
nologiske forhold relaterede til kirurgi 

Selvstudier 
og 
Kursus i patofysiologi 

Godkendt kursus. 
 

Redegøre for forskellige traumemekanismer 
 

Selvstudier 
og 
Traumekursus  

Godkendt kursus.  
 

Redegøre for den basale koagulationsproces 
 

Selvstudier 
og 
Kursus i patofysiologi 

Godkendt kursus.  
 

Redegøre for præoperativ ernæringsstatus betydning ved 
kirurgi 
 

Selvstudier 
og 
Kursus i patofysiologi 

Godkendt kursus 

Redegøre for særlige risikofaktorer som diabetes mellitus, 
hjerte/kar-, lunge-, nyre-, lever- og stofskiftesygdomme, 
steroidbehandling, immunosupression, adipositas samt 
alkohol-, tobaks- og medicinforbrug 

Selvstudier 
og 
Kursus i patofysiologi 

Godkendt kursus.  

Redegøre for metoder til nedbringelse af postoperative 
morbiditet 
 

Selvstudier 
og 
Kursus i patofysiologi 

Godkendt kursus. 
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Kliniske færdigheder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder 
Erkende og medinddrage risikofaktorer, herunder oven-
nævnte særlige risikofaktorer, i beslutningsprocesser vedr. 
kirurgi, og i nødvendigt omfang henvise til relevant specia-
le til præoperativ optimering 

Mesterlære i klinikken Audit af journaler 
og 
Struktureret observation i klinikken 

Diagnosticere og behandle blødningsforstyrrelser, herunder 
ordinere tromboseprofylakse 

Mesterlære i klinikken Audit af journaler  
og  
struktureret observation i klinikken 

Instituere relevant og adækvat smertebehandling såvel præ- 
som postoperativt 

Mesterlære i klinikken Audit af journaler  
og  
struktureret observation i klinikken 

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

Mesterlære i klinikken Audit af journaler  
og  
struktureret observation i klinikken 

Vurdere en kirurgisk traumepatient og instituere livsred-
dende behandling, herunder hypovolæmisk shock 
 

Traumekursus 
og/eller 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus  
og/eller  
audit af journaler  
og  
struktureret observation i klinikken 

Erkende følgende tilstande og planlægge et udredningspro-
gram herfor, vurdere billeddiagnostiske undersøgelsesre-
sultater og planlægge det videre forløb: 

• akut og kronisk ekstremitetsiskæmi  
• aortaaneurysmer  
• varicesygdommen 
• akut abdomen (appendicitis, cholecystitis, diverti-

kulitis, ileus, perforeret ulcus, pancreatitis) 
•  gastrointestinal blødning 
• hernier 

Kursus 
og 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus  
og  
audit af journaler 
og  
struktureret observation i klinikken 
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• lungecancer 
• pneumothorax 
• obstruktion af de øvre og nedre urinveje 
• blødning fra urinvejene 
• akutte skrotale tilstande 

Udøve palliativ behandling ved uhelbredelig sygdom, her-
under smertebehandling, palliativ kirurgi og anden palliativ 
symptombehandling 

Kursus 
og 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus  
og  
audit af journaler 
og struktureret observation i klinikken 
 

 
Tekniske færdigheder 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder 
Frilægge større arterier, arterierne i lysken og anlægge en 
karanastomose 
 

Færdighedskursus 
og 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus  
og  
struktureret observation i klinikken 

Operere simple varicer 
 

Mesterlære i klinikken Struktureret observation i klinikken 

Etablere pneumoperitoneum og orientere sig i abdomen 
 

Færdighedskursus 
og 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus  
og  
struktureret observation i klinikken 

Foretage sterno- og thorakotomi 
 

Færdighedskursus 
og 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus  
og  
struktureret observation i klinikken 

Tage en incisionsbiopsi 
 

Færdighedskursus 
og/eller 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus  
og/eller  
struktureret observation i klinikken 

Fjerne mindre hudtumor 
 

Færdighedskursus 
og/eller 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus  
og/eller  
struktureret observation i klinikken 
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Foretage delhudstransplantation  
 

Færdighedskursus 
og/eller 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus og/eller struktureret 
observation i klinikken 
Kursus i plastikkirurgi 

Foretage simple arkorrektioner eventuelt med Z- eller W-
plastik 
 

Færdighedskursus 
og/eller 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus og/eller struktureret 
observation i klinikken 
Kursus i plastikkirurgi 

Anlægge pleuradræn 
 

Færdighedskursus 
og/eller 
Mesterlære i klinikken 

Godkendt kursus og/eller struktureret 
observation i klinikken 
1. år Thoraxkirurgisk Afd. T, SKS 

Aflaste blæren og cystoskopere 
 

Mesterlære i klinikken Struktureret observation i klinikken 
3. år fokuseret ophold, Urologisk Afde-
ling, SKS 

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

Mesterlære i klinikken Struktureret observation i klinikken 
3. år fokuseret ophold, Urologisk Afde-
ling, SKS 

Udføre simple skrotale indgreb 
 

Mesterlære i klinikken Struktureret observation i klinikken 
3. år fokuseret ophold, Urologisk Afde-
ling, SKS 

 

Kommunikator 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder 
Vejlede patienter og pårørende i beslutninger om valg af 
behandling. 
 

Mesterlære i klinikken Struktureret observation i klinikken 

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

Mesterlære i klinikken Struktureret observation i klinikken 
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Samarbejder 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder 
Indgå i tværfaglige team-møder og team-samarbejde med respekt for 
de øvrige team-medlemmers meninger og rolle i samarbejdet og sam-
tidig bidrage med sin egen specialespecifikke ekspertise. 
 

Mesterlære i klinikken 360-graders evaluering 

 

Leder/Administrator 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder 
Redegøre for sundhedsorganisationens opbygning m.h.t. patientbe-
handling, forskning og uddannelsesmæssige aktiviteter lokalt, regio-
nalt og nationalt 

Kursus Godkendt kursus 

Korrespondere med andre kolleger og myndigheder, inklusive klage-
instanser  

Opgave Bedømmelse af opgave 

Udnytte og prioritere afdelingsteamets styresystemer og ressourcer Opgave Bedømmelse af opgave 

Udforme instrukser for arbejdsgange, vagttilrettelæggelser og behand-
lingsrutiner 

Opgave Bedømmelse af opgave 

Relatere dagligt arbejde til teorier om dynamik og rollefordeling i 
grupper. 

Opgave Bedømmelse af opgave 

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

Mesterlære i klinikken Struktureret observation i klinikken  
og/eller 
360-graders evaluering 

Lede tværfaglige konferencer vedrørende patientbehandlingen 
 

Mesterlære i klinikken Struktureret observation i klinikken 

Indtage en lederrolle i akutte, kritiske situationer Mesterlære i klinikken 360-graders evaluering 
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Sundhedsfremmer 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder 
Identificere de mest betydningsfulde faktorer, der er af betydning for 
sundhed, være fortrolig med den underliggende videnskabelige evi-
dens og kunne applicere denne forståelse på almindelige problemer og 
tilstande, som optræder i de kirurgiske specialer 

Opgave Bedømmelse af opgave 

Rådgive/undervise andre personalegrupper, myndigheder og patient-
foreninger om generelle risikofaktorer af betydning for visse syg-
domme 

Opgave Bedømmelse af opgave 

 

Akademiker 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder 
Vurdere brug af statistiske metoder i fx videnskabelige artikler og 
kunne anvende basal medicinsk statistik 

Selvstudium 
og 
Opgave 

Bedømmelse af opgave 

Undervise studenter, kolleger og andet personale 
 

Opgave Bedømmelse af opgave 

Fremkomme med løsningsforslag efter gennemgang af relevant littera-
tur ved ikke almindelige kliniske problemstillinger 
 

Opgave Bedømmelse af opgave 

Udarbejde en projektbeskrivelse/protokol og stå for afvikling af pro-
jektet 

Opgave Bedømmelse af opgave 

Forberede og holde et videnskabeligt foredrag Opgave Bedømmelse af opgave 
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Professionel 
 
Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder 

Anvende hensigtsmæssige strategier for at opretholde og udvikle fag-
lig kompetence, herunder anvende informationsteknologi til optime-
ring af patientbehandling og andre aktiviteter. 

Mesterlære i klinikken Struktureret vejledersamtale 

Anvende principperne for kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og me-
dicinsk teknologivurdering i dagligt arbejde 

Opgave Bedømmelse af opgave 

Håndtere interessekonflikter, herunder bevidst relatere til konfliktløs-
ningsmodeller 

Mesterlære i klinikken Struktureret vejledersamtale 

Foretage etisk analyse og vurdering ved ressource-allokering Opgave Bedømmelse af opgave 

Bevidst forholde sig til videnskabsetik Mesterlære i klinikken Struktureret vejledersamtale 
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Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
Grundlæggende henvises til Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæge nr. 608 af 24. juni 2003.  
På landsbasis har Det nationale Råd for Lægers videreuddannelse og Sundhedsstyrelsen den juridiske kompe-
tence og bistår i disse spørgsmål. Praktisk har de regionale uddannelsesråd med de faglige uddannelsesudvalg  
henholdsvis den administrative kompetence og den faglige rådgivning.  Vedrørende speciallægeudannelsen 
på Skejby Sygehus er det Rådet for lægers videreuddannelse, Region Nord, der har den administrative kom-
petence for introduktionsstillingen i thoraxkirurgi, medens Rådet for lægers videreuddannelse, Region Syd, 
har den administrative kompetence for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi. 
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Uddannelsesprogram 
for 

fokuseret ophold ved 
Anæstesiologisk Afdeling 

Skejby Sygehus 
 

1. Indledning 
 
Som led i hoveduddannelsen i thoraxkirurgi skal du på et fokuseret ophold ved Anæstesiologisk 
Afdeling, SKS, med henblik på opnåelse af nogle for den thoraxkirurgiske speciallægeuddannel-
se relevante kompetencer. 
 
Opholdet skal sætte dig i stand til at redegøre for det normale postoperative forløb efter hjerte- 
og lungeoperationer, og dermed vurdere komplikationer i det  postoperative forløb samt iværk-
sætte relevant behandling af disse.  
 
Beskrivelsen af det anæstesiologiske speciale finder du i de indledende afsnit af  
 

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi 
 
Som du finder på 
 

www.sst.dk\Uddannelse\Laeger\maalbeskrivelser.aspx?lang=da 
 

Anæstesiologisk Afdeling 
 
 Afdelingsbeskrivelse findes på 
 

www.aarhusuniversitetshospital.dk 
 
2. Forløb 
 
Opholdet foregår under din første ansættelse ved Thoraxkirurgisk Afdeling, SKS. Den tidsmæs-
sige placering aftales mellem dig og de uddannelsesansvarlige overlæger ved henholdsvis Anæ-
stesiologisk Afdeling og Thoraxkirurgisk Afdeling. Opholdet varer 4 uger. 
 
Du vil primært være tilknyttet Intensiv Afdeling, men også deltage i den peroperative anæstesio-
logiske behandling af patienten. Overordnet set vil der blive foretaget gennemgang af oplæring i 
basal avanceret genoplivning jf. ”Gudielines 2000”. Om muligt deltage i genoplivningsforsøg, 
evt. i forbindelse med ”føl-vagter” sammen med vores forvagt som rutinemæssigt tilkaldes i for-
bindelse med genoplivningsbehandling rundt på Skejby Sygehus.  
Endvidere deltage i præmedicinering, peri- og postoperativ behandling af patient som gennemgår 
thorakotomi i forbindelse med lungecanceroperation. Deltage i præmedicinering, peri- og post-
operativ behandling af patienter som gennemgår thorakoskopi. Deltage i præmedicinering, peri- 
og postoperative behandling af patienter som gennemgår CABG med anvendelse af ECC. Delta-
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ge i stuegang, behandling af patienter som på Intensiv Afdeling behandles for komplikationer 
efter komplicerede hjertekirurgiske indgreb. En nærmere og mere detaljeret beskrivelse af op-
holdet kan fås hos den uddannelsesansvarlige overlæge Niels Christian Melsen på Anæstesiolo-
gisk Afdeling, Skejby Sygehus. 
 
  
3. Kompetencer 
 
Kompetencerne, der skal opnås fremgår af uddannelsesprogrammets ”Den specialespecifikke del 
af hoveduddannelsen”. 
Det drejer sig om: 
 
For såvel hjertekirurgiske som lungekirurgiske patienter at kunne redegøre for det normale post-
operative forløb og vurdere følgende komplikationer i det postoperative forløb 
a. Respiratoriske 
b. Kardiologiske 
c. Nefrologiske 
d. Hæmodynamiske i øvrigt 
e. Hæmostatiske 
 
Kunne indlede og forstå behandling af ovennævnte komplikationer. 
 
Kompetenceopnåelse attesteres i din portefølje. 
 
 
4. Vejledning 
 
Ved ankomsten til Anæstesiologisk Afdeling gennemgås med din vejleder dér målene for ophol-
det og de dertil knyttede kompetencer. Desuden gennemgås de 4 ugers forløb. 
 
Ved opholdets afslutning afholder du med din vejleder dér en kort evalueringssamtale vedrøren-
de opholdets afvikling og vejlederen attesterer opholdet i din portefølje.
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Uddannelsesprogram 
for 

fokuseret ophold ved 
Karkirurgisk Sektion 

Skejby Sygehus 
 

1.   Indledning 
 
Som led i hoveduddannelsen i thoraxkirurgi skal du på et fokuseret ophold ved Karkirurgisk 
Sektion med henblik på opnåelse af nogle for den thoraxkirurgiske speciallægeuddannelse rele-
vante kompetencer. 
 
Opholdet vil give dig indsigt i undersøgelsesteknik og behandling, særligt med henblik på kar-
skader/aneurismer, kronisk iskæmi samt varicesygdom. 
 
Beskrivelsen af det karkirurgiske speciale finder du i de indledende afsnit af  
 

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i karkirurgi 
 
Som du finder på 
 

www.sst.dk\Uddannelse\Laeger\maalbeskrivelser.aspx?lang=da 
 

Karkirurgisk Sektions afdelingsbeskrivelse er vedlagt. 
 
 
2.   Forløb 
 
Opholdet afvikles under din ansættelse ved Thoraxkirurgisk Afdeling, helst under det 1. år af 
hoveduddannelsen. Den tidsmæssige placering aftales mellem dig og de uddannelsesansvarlige 
overlæger ved henholdsvis Karkirurgisk Sektion og Thoraxkirurgisk Afdeling. Opholdet varer 10 
arbejdsdage (2 uger).  
Du vil hovedsageligt skulle følge arbejdet i Karkirurgisk Ambulatorium og på operationsgangen. 
 
 
3. Kompetencer 
 
Kompetencer der skal opnås fremgår af  
 
Målbeskrivelse for den Karkirurgiske Fællesuddannelse i de Karkirurgiske Specialer (Common 
Trunk) 

 
Som du finder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på: 
 

www.sst.dk\Uddannelse\Laeger\maalbeskrivelser.aspx?lang=da 
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Det drejer sig om: 
 
1. Erkende akut og kronisk ekstremitetsiskæmi og planlægge et udredningsprogram herfor, vur-

dere billeddiagnostiske undersøgelsesresultater og planlægge det videre forløb. Kompetencen 
opnås ved mesterlære i klinikken og evalueres ved struktureret observation i klinikken, evt. 
audit af journaler. 

2. Erkende aortaaneurismer og planlægge et udredningsprogram herfor, vurdere billeddiagno-
stiske undersøgelsesresultater og planlægge det videre forløb. Kompetencen opnås ved me-
sterlære i klinikken og evalueres ved struktureret observation i klinikken, evt. audit af journa-
ler. 

3. Frilægning af større arterier, arterierne i lysken og anlæggelse af en karanastomose. Disse 
kompetencer opnås ved dels kursus i operativ kirurgi dels mesterlære i klinikken på Karki-
rurgisk Sektion og Thoraxkirurgisk Afdeling, hvor der evalueres ved struktureret observation 
i klinikken. 

 
Kompetenceopnåelse attesteres i din portefølje. 
 
4.   Vejledning 
 
Ved ankomsten til Karkirurgisk Sektion gennemgås med din vejleder dér målene for opholdet og 
de dertil knyttede kompetencer. Desuden gennemgås opholdets forløb med fordeling af, hvilke 
funktioner du skal følge de enkelte dage. 
 
Ved opholdets afslutning afholder du med din vejleder dér en kort evalueringssamtale vedrøren-
de opholdets afvikling og vejlederen attesterer opholdet i din portefølje. 
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Afdelingsbeskrivelse for Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afdeling T, 
Karkirurgisk Sektion, Skejby Sygehus. 
 
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afdeling T, Skejby Sygehus ledes af en afdelingsledelse på 3 per-
soner: Ledende overlæge på Karkirurgisk Sektion, ledende overlæge på Thoraxkirurgisk Sektion 
samt af oversygeplejersken. 
 
Den ledende karkirurgiske overlæge er – sammen med professoren – ansvarlig for at sikre speci-
alets lægefaglige udvikling, og varetagelse  af den kliniske uddannelse af yngre læger samt at 
ansætte læger i samarbejde med afdelingsledelsen. Desuden varetager den ledende overlæge visi-
tation og valg af lægeartikler inden for området. Han/hun indgår i et samarbejde med afdelings-
ledelsen ved prioriteringen af anskaffelse af apparatur m.v., samt ved prioritering af forvaltning 
af kursusbudget m.v. Professoren i karkirurgi forestår sammen med den ledende overlæge fagets 
videnskabelige udvikling og uddannelsen af de medicinstuderende, og har ansvaret for den pri-
mære relation til Universitetet. 
 
Karkirurgisk Sektion varetager alle former for speciel og almen karkirurgi i Århus Amt (befolk-
ningsgrundlag ca. 645.000 indbygger) og fungerer som Universitetets Karkirurgiske specialafde-
ling under Århus Universitetshospital. Som sådan modtager sektionen lands- og landsdelspatien-
ter.  
Endvidere deltager sektionen i undervisning af medicinstuderende. Det er til sektionen knyttet et 
professorat og et lektorat i specialet karkirurgi. 
 
Karkirurgisk Sektion er for tiden bemandet med 1 overlæge (professor), 2 tjenestemandsansatte 
overlæge og yderligere 2 overenskomstansatte overlæger. 
 
Stabsstrukturen omfatter yderligere 2 1. reservelægestillinger i karkirurgisk speciallægeuddan-
nelse (fase 3), samt en reservelægestilling i fase 2 (kursusreservelæge), og en introduktionslæge-
stilling i karkirurgi (fase 1). Der vil ske ændringer i denne opbygning når uddannelsesreformen 
til speciallæge i kirurgi implementeres i afdelingen. Der er selvstændigt karkirurgisk bagvagts-
lag, mens reservelægevagten for tiden er fælles med den Thoraxkirurgiske Sektion. 
Hertil kommer den nyetablerede afdelingslægefunktion. 
 
Karkirurgisk Sektion disponerer over 16 karkirurgiske senge (sengeafsnit T4) og afholder ambu-
latorium 4 gange ugentligt.  
Ved fuld besættelse af de faste stillinger, forventes det fremover, at måltallet for udførte karki-
rurgiske behandlinger på årsbasis vil være 518. Heraf 20-24 patienter til medicinsk angiografisk 
behandling med Ilomedin. Den endovaskulære karkirurgi (trombolyse og perkutan transluminal 
angioplastik (PTA)), udføres i nært samarbejde med Billeddiagnostisk afdeling. Ultralyddiagno-
stik samt ultralyd-doppler-undersøg-elser varetages af Billeddiagnostisk afdeling. 
Magnet-Resonans-Imagin-diagnostik (MRI), udføres på MR-centret efter henvisning dertil. 
Sektionen har endvidere etableret et tæt samarbejde med Neurologisk afdeling på Århus Sygehus 
(Nørrebrogadeafd.), i forbindelse med udredning og behandling samt efterkontrol af patienter 
med carotissygdomme. En neurologisk speciallæge er 2 gange om måneden tilstede ved neuro-
vaskulære konferencer og vurderer patienter, som er henvist med formodet sygdom i arteria ca-
rotisgebetet.  
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Endvidere har sektionen et samarbejde med Nefrologisk afdeling, idet patienter med renovasku-
lære sygdomme henvises efter fælles konference til karkirurgisk rekonstruktion eller PTRA 
(Perkutan-Transluminal-Renal-Angioplastik). 
 
I semestermånederne deltager Karkirurgisk Sektion med en speciallæge i de tværfaglige patient-
demonstrationer på Hudklinikken, Århus Sygehus (Marselisborgafd.), og er med i vurderingen af 
patienter med komplicerede sår.  
 
Sektionen er uddannelsesafdeling i karkirurgi Fase 3 og Fase 2 og i introduktions-uddannelsen, 
Fase 1. Med indførelse af den nye stabsstruktur findes ingen uklassificerede reservelægestillin-
ger.  
 
Sektionens læger deltager i betydeligt omfang ved A- og E-kurser, og andre lægelige uddannel-
sesarrangementer i ind- og udland, ved symposier og kongresser m.v. 
 

Maj 2004 
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Uddannelsesprogram 
for 

kompetence ophold ved 
Kardiologisk Afdeling B 

Skejby Sygehus 
 

1.   Indledning 
 
Som led i hoveduddannelsen i thoraxkirurgi skal du på et 6 ugers varende ophold ved Kardiolo-
gisk Afdeling med henblik på opnåelse af nogle for den thoraxkirurgiske speciallægeudannelse 
relevante kompetencer. 
 
Opholdet vil give dig indsigt i diagnostik og udredning af patienter med kirurgiske hjertelidelser, 
såvel voksne som børn samt sætte dig i stand til at vurdere operativitet for disse patienter. Endvi-
dere kunne udrede lidelser i den torakale aorta. Endeligt at kunne opstille indikation for operati-
on af perikardielidelser. 
 
Beskrivelsen af det kardiologiske speciale finder du i de indledende afsnit af: 
 

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i kardiologi 
 
Som du finder på: 
 

www.sst.dk\Uddannelse\Laeger\maalbeskrivelser.aspx?lang=da 
 

Kardiologisk afdelingsbeskrivelse er vedhæftet. 
 
 
2.   Forløb 
 
Opholdet afvikles under dit 2. år i hoveduddannelsen. Opholdet, som varer 6 uger, skal ikke 
nødvendigvis være sammenhængende, men skal dog være delt op i 3 moduler: 
 
Modul A: 2 ugers varende ophold på Kardiologisk Laboratorium med fous på den interventionel   
                 le kardiologi (Angiografi, PCI, hjertekateterisation). 
 
Modul B: 2 ugers varende ophold  i/på EKKO-ambulatoriet/laboratoriet mhp at opnå kendskab  
                 til EKKO-undersøgelsens anvendelsesmuligheder i diagnostik, udredning og kontrol. 
 
Modul C: 1 uges ophold i det elektrofysiologiske laboratorium samt pacemakerambulatoriet 
                 1 uges ophold på det akut modtagende afsnit. 
 
Modulerne behøver ikke at tages sammenhængende eller i den kronologiske rækkefølge. 
 
Der følger tjek-liste med til hvert modul. 
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3.   Kompetencer 
 
Kompetencerne der skal opnås fremgår af  ”Den Specialespecifikke del af hoveduddannelsen” 
side 17-24 og på side 30.. 
 
Det drejer sig om: 
 
1.   At kunne optage en specialespecifik anamnese om hjertesygdomme (patogenese, symptoma     
      tologi og diff. diagnoser). 
2.   Kunne planlægge et udredningsprogram for den hjertekirurgiske patient. 
3.   At kunne tolke anvendte undersøgelsesmetoder. 
4.   At kunne vurdere operabilitet  for den hjertekirurgiske patient og anføre kontraindikationer  
      for operation, vurdere risikofaktorer samt opstille indikation for operation. 
5. Bedømme det kliniske billede hos patienter med aortalidelser og vurdere udredningsprogram. 

Endelig at kunne anføre indikationer for operation. 
6. Bedømme det kliniske billede hos patienter med mitrallidelser og vurdere udredningspro-

gram. Kunne opstille indikation for operation. 
7. Kunne gennemføre et udredningsprogram for patienter mistænkt for lidelser i torakale aorta 

og redegøre for operationsindikation. 
8. Kunne opstille operationsindikation for lidelser i perikardiet. 
9. Kunne  opstille udredningsprogram for patienter med behov for invasiv arytmibehandling og 

opnå kendskab til kardiologiske ablationer. 
10. Kunne behandle akut hjertesvigt. 
 
Kompetenceopnåelse attesteres i din portefølje. 
 
 
4.   Vejledning 
 
Ved ankomsten til Kardiologisk Afdeling gennemgås med din vejleder dér målene for opholdet 
og de dertil knyttede kompetencer.  
 
Ved opholdets afslutning afholder du med din vejleder dér en kort evaluerings samtale vedrøren-
de opholdets afvikling og vejlederen attesterer opholdet i din portefølje. 
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Afdelingsbeskrivelse for Hjertemedicinsk afd. B, Skejby Sygehus 
 
 
A. Afdelingens opdeling 
Afdelingen er en fuldt grenspecialiseret kardiologisk afdeling normeret med koronarafsnit på 17 
senge, tre stationære afdelinger med 58 senge, 4 senge til dagtidsindlæggelser og 2 hotelsenge, i 
alt 81 sengepladser. Fuldt integreret kardiologisk laboratorium og kardiologisk ambulatorium 
med elektiv og akut invasiv og noninvasiv diagnostik og behandling af hjertesygdomme. Integre-
ret B-forskningsafsnit. 
 
B. Afdelingens funktion 
Fra et lokalt optageområde indenfor Århus Kommune modtages patienter med eller mis-
tænkt for akut myokardieinfarkt, stabil og ustabil angina pectoris, akutte arytmier, hjerte-
insufficiens, endocarditis, pericarditis, medfødte hjertesygdomme, lungeemboli m.m.  
Fra midtjyske amter inkl. Århus Amt modtages tilsvarende patientgrupper efter henvis-
ning fra lokale sygehuse med kardiologisk ekspertise.  
Fra Nordjylland modtages især patienter med arytmier og medfødte hjertesygdomme.  
Børn med hjertesygdomme undersøges og behandles i samarbejde med børneafdelingen. 
 
C. Afdelingens lægenormering og vagtforhold 
Afdelingen er normeret med 1 professor, 1 ledende overlæge, 17 overlæger, 3 afdelingslæger, 11 1. 
reservelæger, 4 kursusreservelæger og 11 reservelæger. 17 reservelæger dækker alternerende forvagts-
funktionen, 3 afdelingslæger og 11 1. reservelæger dækker alternerende bagvagtsfunktionen. Afdelin-
gens overlæger dækker en hjertetransplantationsvagt, en PCI-vagt og en vagt for de øvrige funktioner 
(arytmier, endocarditis, pericarditis, medfødte hjertesygdomme m.m.).  
 
D. Afdelingens undervisningsforpligtelser 
Afdelingen underviser i hjertesygdomme under intern medicin ved Århus Universitet ved 
en professor, to sats B lektorer og flere kliniske lektorer i form af klinisk kursus, eksamina-
toriske klinikker, systematiske forelæsninger og afholdelse af eksamen. Afdelingen afhol-
der A-kursus i kardiologi under intern medicin. Postgraduate kurser arrangeret af Dansk 
Cardiologisk Selskab, herunder kursus i ekkokardiografi, klappesygdomme, medfødte 
hjertesygdomme, arytmi- og pacemakerbehandling. Afdelingen deltager med lærere ved 
andre speciallægekurser.  
Afdelingen har introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger i medicin: Kardiologi. 
Ansættelse ved afdelingen i op til 6 mdr. tæller i speciallægeuddannelse til thoraxkirurgi og 
klinisk fysiologi. 

Rev. 23.08.04 
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Uddannelsesprogram 
for 

fokuseret ophold ved 
Lungemedicinsk Afdeling 

Århus Sygehus, Nørrebrogade 
 

1.   Indledning 
 
Som led i hoveduddannelsen i thoraxkirurgi skal du på et fokuseret ophold ved Lungemedicinsk 
Afdeling med henblik på opnåelse af nogle for den thoraxkirurgiske speciallægeuddannelse rele-
vante kompetencer. 
 
Beskrivelsen af det lungemedicinske speciale finder du i de indledende afsnit af  
 

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i lungemedicin. 
 
Som du finder på 
 

www.sst.dk\Uddannelse\Laeger\maalbeskrivelser.aspx?lang=da 
 

Lungemedicinsk Afdeling 
 
 Afdelingsbeskrivelse findes på 
 

www.aarhusuniversitetshospital.dk 
 

 
2.   Forløb 
 
Opholdet afvikles det 3. år ved Thoraxkirurgisk Afdeling. Den tidsmæssige placering aftales 
mellem dig og de uddannelsesansvarlige overlæger ved henholdsvis Lungemedicinsk Afdeling 
og Thoraxkirurgisk Afdeling. Opholdet varer 4 uger.  
Du vil overvejende skulle følge arbejdet i afdelingens Ambulatorium og på sengeafsnittet. 
 
 
3.   Kompetencer 
 
Kompetencerne, der skal opnås er beskrevet i ”Den Specialespecifikke del af Hoveduddannel-
sen”. 
 
Det drejer sig om: 
 
1. At kunne optage fokuseret anamnese ved lunge- og pleurasygdomme (patogenese, sympto-

matologi og differentialdiagnoser). 
2. At kunne planlægge et udredningsprogram for den lungemedicinske patient. 
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3. At kunne tolke de anvendte undersøgelsesmetoder. 
4. At kunne redegøre for kontraindikation for lunge-/pleuraoperationer og vurdere risikofaktor-

er hertil. 
5. At kunne nedføre fleksibelt skop og foretage lavage. 
6. At kunne angive indikation for volumenreducerende lungekirurgi og lungetransplantation.  
 
Kompetenceopnåelse attesteres i din portefølje. 
 
4.   Vejledning 
 
Ved ankomsten til Lungemedicinsk Afdeling gennemgås med din vejleder dér målene for ophol-
det og de dertil knyttede kompetencer. Desuden gennemgås opholdets forløb med fordeling af, 
hvilke funktioner du skal følge de enkelte dage. 
 
Ved opholdets afslutning afholder du med din vejleder dér en kort evalueringssamtale vedrøren-
de opholdets afvikling og vejlederen attesterer opholdet i din portefølje. 
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Uddannelsesprogram 
for 

fokuseret ophold ved 
Øre-, Næse-, Halsafdelingen 

Århus Sygehus, Nørrebrogade 
 

1.   Indledning 
 
Som led i hoveduddannelsen i thoraxkirurgi skal du på et fokuseret ophold ved Øre-, Næse-, 
Halsafdelingen med henblik på opnåelse af nogle for den thoraxkirurgiske speciallægeuddannel-
se relevante kompetencer. 
 
Opholdet vil give dig indsigt i undersøgelsesteknik i forbindelse med mediastinoskopi og bron-
koskopi. 
 
Beskrivelsen af specialet i øre-næse-halssygdomme finder du i de indledende afsnit af  
 

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i otorhinolaryngologi. 
 
Som du finder på 
 

www.sst.dk\Uddannelse\Laeger\maalbeskrivelser.aspx?lang=da 
 

Øre-, Næse-, Halsafdelingens 
 
 Afdelingsbeskrivelse findes på 
 

www.aarhusuniversitetshospital.dk 
 
2.   Forløb 
 
Opholdet afvikles under dit andet ophold (3. år) på Thoraxkirurgisk Afdeling. Den tidsmæssige 
placering aftales mellem dig og de uddannelsesansvarlige overlæger ved henholdsvis Øre-, Næ-
se-, Halsafdelingen og Thoraxkirurgisk Afdeling. Opholdet varer 10 arbejdsdage (2 uger).  
Du vil hovedsageligt skulle følge arbejdet i afdelingens ambulatorium og på operationsgangen. 
 
 
3.   Kompetencer 
 
Kompetencerne der skal opnås fremgår af  ”Den Specialespecifikke del af hoveduddannelsen”. 
 
Det drejer sig om: 
 
1. At kunne redegøre for indikation for mediastinoskopi. Kunne nedføre et mediastinoskop og 

tage biopsier. Kunne redegøre for komplikationer til mediastinoskopi. 
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2. At kunne udføre bronkoskopi med fleksibelt skop og udtage relevante biopsier og gøre lava-
ge. 

 
Kompetenceopnåelse attesteres i din portefølje. 
 
4.   Vejledning 
 
Ved ankomsten til Øre-, Næse-, Halsafdelingen gennemgås med din vejleder dér målene for op-
holdet og de dertil knyttede kompetencer. Desuden gennemgås de 10 dages forløb. 
 
Ved opholdets afslutning afholder du med din vejleder dér en kort evalueringssamtale vedrøren-
de opholdets afvikling og vejlederen attesterer opholdet i din portefølje. 
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Uddannelsesprogram 
for 

fokuseret ophold ved 
Urologisk Afdeling 

Skejby Sygehus 
 

1.   Indledning 
 
Som led i hoveduddannelsen i thoraxkirurgi skal du på et fokuseret ophold ved Urologisk Afde-
ling med henblik på opnåelse af de urologiske kompetencer, der henhører til den kirurgiske fæl-
lesuddannelse i de kirurgiske specialer (common trunk). 
 
Beskrivelsen af det urologiske speciale finder du i de indledende afsnit af  
 

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i urologi 
 
Som du finder på 
 

www.sst.dk\Uddannelse\Laeger\maalbeskrivelser.aspx?lang=da 
 

Urologisk Afdeling 
 
 Afdelingsbeskrivelse findes på 
 

www.aarhusuniversitetshospital.dk 
2.   Forløb 
 
Opholdet afvikles det første eller 3. år ved Thoraxkirurgisk Afdeling. Den tidsmæssige placering 
aftales mellem dig og de uddannelsesansvarlige overlæger ved henholdsvis Urologisk Afdeling 
og Thoraxkirurgisk Afdeling. Opholdet varer 10 arbejdsdage (2 uger).  
Du vil hovedsageligt skulle følge arbejdet i Urologisk Ambulatorium, på operationsgangen, og i 
dagkirurgisk afsnit. Der vil først og fremmest blive tale om mesterlære med en udstrakt grad af 
”hands on”. 
 
 
3.   Kompetencer 
 
Kompetencerne der skal opnås fremgår af   
 

Målbeskrivelse for den Kirurgiske Fællesuddannelse i de Kirurgiske Specialer 
(Common Trunk) 

 
Som du finder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på: 
 

www.sst.dk\Uddannelse\Laeger\maalbeskrivelser.aspx?lang=da 
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Det drejer sig om: 
 
1. Erkende obstruktion i de øvre og nedre urinveje og planlægge er udredningsprogram herfor, 

vurdere billeddiagnostiske undersøgelsesresultater og planlægge det videre forløb. Kompe-
tencen opnås ved mesterlære i klinikken og evalueres ved struktureret observation i klinik-
ken, evt. audit af journaler. 

2. Erkende blødning fra urinvejene og planlægge et udredningsprogram herfor, vurdere billed-
diagnostiske undersøgelsesresultater og planlægge det videre forløb. Kompetencen opnås ved 
mesterlære i klinikken og evalueres ved struktureret observation i klinikken, evt. audit af 
journaler. 

3. Erkende akutte skrotale tilstande og planlægge et udredningsprogram herfor, vurdere billed-
diagnostiske undersøgelsesresultater og planlægge det videre forløb. Kompetencen opnås ved 
mesterlære i klinikken og evalueres ved struktureret observation, evt. audit af journaler. 

4. Aflastning af blæren og cystoskopi. Kompetencen opnås ved mesterlære i klinikken og eva-
lueres ved struktureret observation i klinikken. 

5. Udførelse af simple skrotale indgreb. Kompetencen opnås ved mesterlære i klinikken og eva-
lueres ved struktureret observation i klinikken. 

 
Kompetenceopnåelse attesteres i din portefølje. 
 
4.   Vejledning 
 
Ved ankomsten til Urologisk Afdeling gennemgås med din vejleder dér målene for opholdet og 
de dertil knyttede kompetencer. Desuden gennemgås opholdets forløb med fordeling af, hvilke 
funktioner du skal følge de enkelte dage. 
 
Ved opholdets afslutning afholder du med din vejleder dér en kort evalueringssamtale vedrøren-
de opholdets afvikling og vejlederen attesterer opholdet i din portefølje. 
 
 


