
 
 
 
 
 
 
 

Uddannelsesprogram 
 
 
 
 

Introduktionsuddannelsen 
Kirurgi 

 
 

Kirurgisk Afdeling 
 

Sygehus Thy-Mors 
 
 
 
 



  

Kære 
 
Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver 
glad for opholdet på afdelingen og glad for specialet. 
Dette uddannelsesprogram for kirurgisk afdeling  Sygehus Thy-Mors 
indeholder generel information om specialet og afdelingen samt 
afdelingens uddannelsesprogram. 
 
Vi vil opfordre dig til hurtigst muligt at downloade målbeskrivelsen for den kirurgiske 
speciallægeuddannelse fra 
http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Speciallaegeuddannelse/Maalbeskrivelse.aspx.  
Materialet skrives  ud og indsættes i en A4-mappe sammen med uddannelsesprogrammet, der også 
indeholder en logbog. 
Vi vil råde dig til at gennemlæse målbeskrivelse og uddannelsesprogram nøje, således at du har 
indsigt i hvilke kompetencer der skal opnås og hvordan evalueringen foregår. 
 
  
 Med venlig hilsen 
 
 
H.C.Læssøe Madsen, ledende overlæge



Om introduktionsuddannelsen i Kirurgi 
 

Introduktionsuddannelsen er placeret umiddelbart efter basisuddannelse, og den er vigtig med 

henblik på at anspore og motivere lægen til at påtage sig de forpligtelser og den tankegang, der 

ligger i at arbejde i specialet. Afdelingen vil inddrage introduktionslægen i alle aspekter af det 

daglige arbejde, så både uddannelsesstedet og lægen kan vurdere, om eventuel videreuddannelse 

inden for specialet er en mulighed. 

Det er væsentligt, at introduktionslægen udbygger sin viden om og evne til at skelne 

mellem normale og sygelige tilstande og disses sværhedsgrader for at kunne tage stilling til, 

hvordan den modtagne patient skal udredes, behandles og eventuelt opereres. Grundlaget for 

kompetenceudviklingen er en underliggende viden eller erhvervelse af viden, som danner basis for 

fornuftig adfærd i en klinisk situation. 

Stillingen skal give indblik i det sygdomsspektrum og de arbejdsbetingelser, som er særlige for det 

kirurgiske speciale. Uddannelsen skal videreudvikle indsigt i og viden om det nødvendige 

tværfaglige samarbejde inden for hele sundhedsvæsenet. 

 

 

Formålet med introduktionsuddannelsen er at: 

 

� Videreudvikle de under basisuddannelsen erhvervede kliniske kompetencer med specielt 

sigte på anvendelse inden for kirurgien 

� Sikre identifikation med rollen som læge og kirurg 

� Kvalificere til at tage kliniske beslutninger 

� Vurdere og sikre kirurgisk egnethed 

 

Om afdelingen 

Sygehus Thy- Mors er et af tre sygehuse i region Nordjylland med akutfunktion/hovedfunktion i 

kirurgi.  

Kirurgisk afdeling varetager den kirurgiske betjening af indbyggerne i Region Nordjyllands vestlige 

område. Dette omfatter Thy, Mors og den vestlige del af Hanherred og per tradition modtages tillige 

indbyggere fra Nordsalling.  

Afdelingen har et patientunderlag på op mod 100.000 indbyggere og modtager uselektivt alle 

kirurgiske patienter, hvoraf over 95% færdigbehandles i lokalområdet. 



 

Kirurgisk afdeling Sygehus Thy-Mors består af 2 afsnit, et i Thisted og et i Nykøbing Mors. På 

såvel Thisted som Nykøbing afsnit findes moderne operationsfaciliteter og moderne 

ambulatoriefunktioner. 

Det akutte døgnafsnit er placeret i Thisted og har adgang til hotelfunktion og intensiv funktion. Et 

akut kirurgisk modtageafsnit er under etablering. 

I dagafsnittet i Nykøbing er der en stor dagkirurgisk funktion som indbefatter gastrokirurgi, 

endoskopi, venekirurgi, urologisk udredning samt ambulatoriefunktion inklusive sårambulatorium. 

 

Afdelingen varetager akut og elektiv behandling af gastrokirurgiske lidelser samt urologi og 

traumatologi indenfor thorax- og abdominallæsioner. Indenfor kræftkirurgi foregår behandling og 

udredning i tæt samarbejde med specialafdelinger i Aalborg. 

 

Lægebemanding 

Den organkirurgiske afdeling er normeret med 10 overlæger, hvoraf de 5 har vagtforpligtigelser. 

Disse stillinger er besat med 7 overlæger, 1 afdelingslæge og 2 faste 1. reservelæger. Reservelægen 

i introduktionsstillingen varetager en mellemvagtsfunktion. I afdelingen er der 3 reservelæger i 

forvagtsfunktion i et fælles vagtlag med ortopædkirurgisk afdeling. 

 

 

Praktiske forhold og generel uddannelsesplan 

 

Introduktionslægens arbejdsområde 

I dagtiden varetager lægen afdelingsfunktioner, primært stuegang, men også vurdering af akut 

indlagte patienter med tilrettelæggelse af udrednings- og behandlingsplaner, primært indenfor 

sygdomsområderne akut abdomen og GI-blødning. Endelig varetager lægen udskrivningsfunktionen 

med kontakten til primær sundhedssektoren. 

 

Lægen deltager i operationsplanlægningen og operationerne i Thisted, hvor den laparoskopiske 

kirurgi samt større gastrokirurgi og akut kirurgi foregår. 

 



Deltager i ambulatoriefunktion med modtagelse af egne patienter og forestår udredning og 

behandlingsplan for disse.  

Udvikler endoskopisk teknik i gastroskopi, sigmoideoskopi og koloskopi. 

Deltager ca. en gang ugentligt i den dagkirurgiske funktion i Nykøbing med ambulatorium, 

chirurgia minor, hernieoperation og endoskopi. 

Vagten er døgnvagt og foregår i Thisted som bindeled mellem forvagt og overlægebagvagt. her vil 

man videreudvikle den kirurgiske diagnostik og deltage i den akutte operative behandling, og i den 

udstrækning forholdene tillader det selv varetage mindre operative procedurer som absces incision, 

sårrevision, appendektomi og i øvrigt forestå delelementer i operationer. 

I forbindelse med røntgen-, morgen- og andre konferencer fremlægge akutte patienter og patienter, 

hvor man har haft del i behandlingsforløbet.  

Medvirke til afdelingens uddannelsesforpligtigelse overfor yngre læger og sygeplejepersonale, 

medvirke til ajourføring af afdelingens instrukser og andre akkrediteringsopgaver. 

 

Kurser 

 

Generelle 

� Vejledning (2+1 dage)  www.suvi.dk 

� LAS 1 (2 dage)   www.rm.dk 

 

Færdighedskurser 

� MIUC I+II (2+3 dage) Indkaldes via MIUC sekretariatet 

� Åben kirurgi (1-2 dage) Indkaldes via den regionale færdighedstræning 

� Endoskopi (1 dag)  Indkaldes via den regionale færdighedstræning 

 

 

Vejledning og evaluering 

 

Ved starten af introduktionsforløbet gennemføres en samtale mellem den uddannelsessøgende 

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

baggrund af uddannelsesprogrammet og eventuelle dokumenterede kompetencer hos den 



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

hos uddannelseslægen. 

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

datomarkeres af en klinisk vejleder. 

Se overordnet beskrivelse af evalueringsmetoder i målbeskrivelsen. 

 

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

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

 

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

 

Ved alle superviserede operative indgreb og 5 endoskopiske procedurer udfyldes det tilhørende 

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

gennemføres. (se bilag) 

 

Efter halvdelen af den kliniske periode kan evalueringsskemaet, som indgår i specialets faglige 

profil udfyldes på baggrund af vurdering fra mindst 3 af afdelingens seniore læger. 

Ved at godkendelsen af nedenstående mål/kompetencer foretaget med involvering af 

den uddannelsesansvarlige overlæge – gerne hele overlægekollegiet - sikres det, at den 

uddannelsessøgende er kirurgisk egnet 

 

� De specialespecifikke færdighedskompetencer 

� ”Samarbejde med kolleger og andet sundhedspersonale, herunder kunne søge råd hos 

       kolleger og andre i eller uden for organisationen” (Samarbejder) 

� ”Udvise professionel personlig og interpersonel adfærd” (Professionel) 

� ”Udvise praktiske kirurgiske evner svarende til introduktionslægeniveau” 

 

Ved introduktionsuddannelsens afslutning skal den uddannelsesansvarlige overlæge over for 

de regionale videreuddannelsesråd attestere, at samtlige mål for introduktionsforløbet er nået, 

og at det tidsmæssige aspekt er overholdt. 

Efter halvdelen af den kliniske periode kan evalueringsskemaet, som indgår i specialets faglige 

profil udfyldes på baggrund af vurdering fra mindst 3 af afdelingens seniore læger. 



 

 

Ved ansættelsens afslutning evaluerer lægen afdelingen på evaluer.dk 

 

 

Bilag 

Evalueringsskema Operative Færdigheder 

Evalueringsskema Endoskopi 

360 graders evaluering 

Skabelon til casebaseret diskussion 

 

Links 

Målbeskrivelse www.sst.dk 

Faglig profil www.videreuddannelsen-nord.dk/opslag/kirurgi/faglig+profil 

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

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

Yngre Danske Kirurger www.yngredanskekirurger.dk 

 



 
 
 

LOGBOG 
 

for 
 

INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KIRURGI 
 
 
 
 
Navn: 
 
Stillingsnummer: 
 
Periode: 
 
Afdeling: 
 
Hospital: 



Logbogen udgør sammen med den øvrige 
dokumentation porteføljen, der skal indeholde 
 
 
 
 
 
 
 

• Liste over kompetencemål, læringsstrategier og evalueringsmetoder. 
For at forløbet kan godkendes, kræves der signatur og dato ved hver 
enkelt kompetence. Hvis der signeres med initialer, skal der være en 
fuldstændig signatur et sted på siden. 

 
• Kursusbeviser 

 
� Vejlederkursus 
� LAS 1 
� Kirurgisk Færdighedstræning 
� Andre relevante 

 
• Bedømmelsesskema vedrørende faglig profil (kan udfyldes af 

afdelingen efter tidligst 6 mdr.)  
www.videreuddannelsen-nord.dk/opslag/kirurgi/faglig+profil 

 
• Anden relevant dokumentation  



 Medicinsk ekspert 
 
Kliniske færdigheder 
 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign. Dato 

Modtage, undersøge og 
vurdere kirurgiske patienter 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
CBD 

  

Skrive en struktureret kirurgisk 
journal, stille en tentativ 
diagnose og tilrettelægge et 
undersøgelsesprogram baseret 
på diagnosen 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
CBD 

  

Ordinere, tolke og handle på 
almindelige biokemiske, 
billeddiagnostiske og klinisk 
fysiologiske undersøgelser 
 

Selvstudier 
 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
CBD 

  

Erkende og medinddrage 
risikofaktorer i 
beslutningsprocesser 
vedrørende kirurgi, og i 
nødvendigt omfang henvise til 
relevant speciale til 
præoperativ optimering 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
CBD 

  

Diagnosticere almindelige 
postoperative komplikationer 
som f.eks. blødning, 
sårinfektion, 
respirationsinsufficiens, 
hjerteinsufficiens, dyb 
venetrombose 

Selvstudier 
 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

  

Varetage initial behandling af 
ovenstående komplikationer 
samt visitere til relevant 
behandler 

Selvstudier 
 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

  

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

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
 

  



Diagnosticere og behandle 
blødningsforstyrrelser, 
herunder ordinere 
tromboseprofylakse 
 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 

  

Diagnosticere og initialt 
behandle patient i shock samt 
visitere til relevant behandler 
 

Selvstudier 
 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
CBD 

  

Instituere relevant og adækvat 
smertebehandling såvel præ- 
som postoperativt 
 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
CBD 

  

Skelne mellem forskellige 
former for sår 
 

Selvstudier  
 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

  

 
 
 
Kirurgiske færdigheder og procedurer 
 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato 

Navngive de almindeligste 
kirurgiske instrumenter og 
beskrive funktionen af dem   
 
 
 

Selvstudier 
 
 
 
Færdighedskursus 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
Godkendt kursus 

  

Hensigtsmæssigt vælge 
ligatur- og suturmateriale 
ved operationer 
 

Selvstudier 
 
Mesterlære i 
klinikken 
 
Færdighedskursus 
 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
 
Godkendt kursus 

  

Udføre hæmostase  
 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

  

Suturere væv og hud 
 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 

  



 
 
Færdighedskursus 

klinikken 
 
Godkendt kursus 

Redegøre for principper og 
sikkerhedsregler ved 
elincision og elkoagulation 
samt anvende metoderne 
hensigtsmæssigt 

Selvstudier 
 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
Godkendt kursus 

  

 
 
 
Specialespecifikke mål: 
 
  
 
 
Kirurgi 
Mål Lærings-

metoder 
Evaluerings- 
metoder 

Sign Dato 

• Selvstændigt foretage mindre 
kirurgiske indgreb som 
abscesincision  

• Selvstændigt åbne og lukke 
abdomen 

• Selvstændigt  etablere 
pneumoperitoneum og 
orientere sig i abdomen 

• Under supervision foretage 
appendektomi 

• Under supervision foretage 
laparoskopisk cholecystectomi 

• Under supervision operere 
ingvinalhernier med meche. 

• Under supervision foretage 
diagnostisk 
øsofagogastroduodenoskopi 

• Under supervision foretage 
sigmoideoskopi 

Mesterlære i 
klinikken 
 
 
 
Færdighedskursus 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
 
Godkendt 
kursus 

  

 
 
 

 
 
Kommunikator 
 



Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato 

Forelægge mundtlig eller 
skriftlig problemstilling 
vedrørende en patient til 
kolleger eller andet 
sundhedspersonale, på en 
sådan måde, at det kan danne 
baggrund for beslutning 

Mesterlære i 
klinikken 
 
 
 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
 
360-graders 
evaluering 

  

Kommunikere med 
sundhedsmedarbejdere på en 
sådan måde, at 
medarbejdernes roller er 
afgrænsede og informationen 
til disse er afpasset 
kompetence og ansvar således 
at der gives enslydende 
meddelelser til patienter og 
pårørende  

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
360-graders 
evaluering 

  

Informere patienter og 
pårørende om invasive 
undersøgelser og procedurer, 
herunder om forventelig 
effekt, normale per- og 
postoperative forløb, 
bivirkninger, komplikationer 
og risici – på et niveau og i en 
detaljeringsgrad som er 
tilpasset den enkelte patient, 
og sikre forståelse af 
informationen 

Selvstudier 
 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
 
 

  

Informere patienter om 
klagerettigheder, klageveje og 
klagemuligheder 
 

Selvstudier 
 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

  

Situationstilpasset informere 
om dødsfald, herunder om 
regler for obduktion 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 

  

 
 

Samarbejder 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato 



 
Samarbejde med kolleger og 
andet sundhedspersonale, 
herunder kunne søge råd hos 
kolleger og andre i eller 
uden for organisationen 

Mesterlære i 
klinikken 

360-graders 
evaluering 
 

  

 
 
Leder/administrator 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato 

Redegøre for lovgivningen 
i lægevirksomhed 
inkluderende kirurgisk 
virksomhed 
 

Selvstudier 
 
 
Kursus 

Struktureret 
vejledersamtale 
 
Godkendt kursus 

  

Anvende relevante 
administrative regler og 
love i egen arbejdspraksis 

Mesterlære i 
klinikken 

CBD   

 
 

 
Sundhedsfremmer 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato 

Rådgive om tiltag, der kan 
forebygge/forbedre en 
given patients tilstand 

Mesterlære i  
klinikken 

Struktureret 
observation 
 i klinikken 

  

Kende regler om 
anmeldelsespligt 
(bivirkninger, sygdomme) 

Selvstudier CBD   

Anvende sociallovgivning 
og sociale 
hjælpeforanstaltninger i 
den enkelte patients 
tilfælde 
 

Mesterlære i  
klinikken 
 
 

Struktureret 
observation 
 i klinikken 
 
 

  

 
 



Akademiker 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
  

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato 

Foretage litteratursøgning 
 

Opgave Bedømmelse af 
opgave 

  

Kritisk vurdere 
videnskabelig litteratur og 
lærebøger, herunder 
uddrage essensen heraf  

Opgave Bedømmelse af 
opgave 

  

Identificere, formidle og 
argumentere et 
videnskabeligt budskab til 
kolleger og andet personale 

Opgave 
 

Bedømmelse af 
opgave 

  

 
 

Professionel 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato 

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

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret observation 
i klinikken 
 
360-graders evaluering 

  

Varetage etiske spørgsmål i klinisk 
praksis, såsom videregivelse af 
oplysninger, indhentning af 
informeret samtykke, og 
overholdelse af tavshedspligt 
 

Selvstudier 
og 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret observation 
i klinikken 
 
360-graders evaluering 

  

Udvise professionel personlig og 
interpersonel adfærd 

Mesterlære i 
klinikken 

360-graders evaluering    

Handle i balance mellem faglige og 
personlige roller, herunder kunne 
administrere egne ressourcer 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
vejledersamtale 

  

Erkende egne personlige, faglige og 
etiske grænser 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
vejledersamtale 

  

Udvise praktiske kirurgiske evner 
svarende til 
introduktionslægeniveau 

Mesterlære i 
klinikken 

360 graders evaluering   

 



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

Ikke i stand til 
at kommentere 

Utilfreds-
stillende 

Behov for 
forbedringer 

Tilfreds-
stillende 

Meget 
tilfreds-
stillende 

Fører journaler af god kvalitet 
 

     

Behandler patienter høfligt og hensynsfuldt 
 

     

Involverer patienter i beslutninger om deres 
behandling 

     

Overholder tavshedspligt 
 

     

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

     

Er synlig i sengeafdelingen 
 

     

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

     

Kan forelægge mundtlig eller skriftlig 
problemstilling vedrørende en patient til kolleger 
eller andet sundhedspersonale på en sådan måde, 
at det kan danne baggrund for beslutning 

     

Kan kommunikere med kolleger og andre 
personalegrupper på en sådan måde, at 
medarbejdernes roller er afgrænsede og 
informationen til disse er afpasset kompetence og 
ansvar således, at der gives enslydende 
meddelelser til patienter og pårørende  

     

Kan samarbejde med kolleger og andre 
personalegrupper 

     

Kan søge råd hos kolleger og andre 
personalegrupper 

     

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

     

Samarbejder godt i team 
 

     

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

     

Accepter kritik og er i stand til at reagere 
konstruktivt 

     

Udvise professionel personlig og interpersonel 
adfærd 

     

Udvise praktiske kirurgiske evner svarende til 
introduktionslægeniveau 

     

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



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

niveau På niveau Over niveau Er ikke 
relevant 

Kontinuitet i patientforløb     

Information vedr. tobak/spiritus     

Comorbiditet     

Tromboseprofylakse     

Antibiotikabehandling     

Ernæringsscreening/terapi.     

Operationsindikation     

Information om indgreb, komplikationer og accept fra patienten     

Dokumentation af indgreb og postoperative plan i journalen inkl. 
kodning     

Dokumentation af information om indgreb og fund     

Smertebehandling     

Væske- og elektrolytbehandling     

Mobilisation     

Kirurgiske samt medicinske komplikationer 
     

Udskrivelse og videre plan     

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

Generel klinisk forståelse af casen     

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



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

Tid og 
bevægelser 

Instrument- 
håndtering 

Kendskab til 
instrumenter 

Fremdrift i 
operationen 

Anvendelsen 
af assistent 

Kendskab til 
den 
specifikke 
procedure 

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

1 
Mange unødvendige 
bevægelser 

1 
Bruger instrumenterne 
uhensigtsmæssigt ved 
forsigtige, tøvende eller 
klodsede bevægelser 

1 
Spørger ofte efter 
forkerte instrumenter 
eller anvender forkerte 
instrumenter 

1 
Stopper tit operationen 
og synes ubekendt med 
næste skridt 

1 
Placerer konsekvent 
assistenten dårlig eller 
undgår at bruge denne 

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

2 
 

 

2 2 2 2 2 2 

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

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

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

3 
Kender  navnene på de 
fleste instrumenter og 
anvender de rigtige 
 

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

3 
Anvender assistenterne 
hensigtsmæssigt det 
meste af tiden 

3 
Kender alle vigtige 
faser i operationen 

4 
 

 

4 4 4 4 4 4 

5 
Håndterer væv 
hensigtsmæssigt med 
minimal vævsskade 
 

5 
Tydelig økonomisering 
med bevægelserne og 
maksimal effektivitet 

5 
Flydende anvendelse af 
instrumenterne og ingen 
klodsethed 

5 
Tydelig fortrolig med 
instrumenternene og 
deres navne 

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

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

5 
Demonstrerer 
fortrolighed med alle 
faser af operationen 

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



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

Tid og 
bevægelser 

Instrument/ 
endoscop 
håndtering 

Fremdrift i 
indgreb/ 
endoscopi 

Kendskab til 
den 
specifikke 
procedure 

1 
Mange unødvendige 
bevægelser 

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

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

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

2 2 2 2 
3 

Effektiv tid / 
bevægelsesmønster, 
men enkelte unød-
vendige bevægelser 

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

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

3 
Kender alle vigtige 
faser i proceduren 

4 4 4 4 
5 

Tydelig økonomisering 
med bevægelserne og 
maksimal effektivitet 

5 
Flydende anvendelse af 
instrumenterne/endoskop 
og ingen klodsethed 

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

5 
Demonstrerer 
fortrolighed med alle 
faser af  proceduren 

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


