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

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

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

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

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

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

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

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

UDDANNELSE 
GENERELT 
Afdelingen varetager såvel præ- som postgraduatuddannelse. Den prægraduale uddan-
nelse foregår på 9. semester på medicinstudiet og er varetaget af den kliniske professor i 
samarbejde med afdelingens lektorer. Den postgraduate uddannelse omfatter tre introduk-
tionslæger, tre kursusreservelæger og to 1. reservelæger. I fremtiden vil disse stillinger 
have følgende betegnelser: Introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger, hvoraf 
der forefindes en tidlig og sen del. Varigheden af introduktionsstillingerne er et år mens 
varigheden af hoveduddannelsen er 48 måneder, heraf seks måneders audiologi og seks 
måneders ophold i øre-,næse-,halspraksis. dvs. den tidlige del af uddannelsen på Øre-
,næse-,halsafdelingerne omfatter 18 måneder og det sammen gør sig gældende for den 
sene del. Specialets målbeskrivelse fra 2003 er integreret fremover i Afdelingens uddan-
nelse og den uddannelsessøgende forudsættes bekendt med denne målbeskrivelse. Der 
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er tilknyttet seperate Logbøger til introduktionsstillingen og hoveduddannelsen, hvilke de 
uddannelsessøgende ligeledes forudsættes bekendte med.  
 
PERSONALE 
Generelt er alle læger på Afdelingen ansvarlige for, at der pågår postgraduat uddannelse. 
Det officielle ansvar er placeret hos den uddannelsesansvarlige overlæge og derudover er 
der på Afdelingen udpeget en uddannelseskoordinerende yngre læge samt en uddannel-
sesansvarlig team overlæge. Ved ansættelse i Afdelingen tildeles den uddannelsessøgen-
de en vejleder, som dels skal undervise, dels skal evaluere den uddannelsessøgende. 
Endelig tildeles den uddannelsessøgende en mentor, såfremt vedkommende ikke har fået 
en sådan udpeget fra en tidligere funktionsbærende enhed indenfor specialet. Mentoren 
har ikke ansvaret for den praktiske uddannelse eller evaluering, men varetager hele ud-
dannelsesforløbet som sådant rent organisatorisk. Skal således sikre sig at eventuelle fo-
kuserede ophold på forhånd er aftalt mht. tid og sted. Er forholdet mellem uddannelsessø-
gende og vejleder problematisk, er det endvidere mentoren, der skal involveres. 
 
FUNKTIONER 
Der forefindes følgende funktionsbeskrivelser for den uddannelsesansvarlige overlæge, 
den uddannelseskoordinerende yngre læge, mentor og vejlederen: Den uddannelsesan-
svarlige overlæge der henvises her til den af Århus Kommunehospital officielt udarbejdede 
stillingsbeskrivelse. Det fremgår heraf, at den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges 
efter opslag og er sammen med den ledende overlæge ansvarlig for Afdelingens postgra-
duate uddannelse. Den uddannelsesansvarlige overlæge er leder af Afdelingens uddan-
nelsesansvarlige team dvs. vejledere, uddannelseskoordinerende yngre læge og arbejds-
tidsplanlægger. Ansvarsområderne er: Udarbejdelses og revision af uddannelsesprogram 
og introduktionsprogram; iværksættelses, fordeling, udvikling og kvalitetssikring af uddan-
nelsesaktiviteterne; supervision og udvælgelses af kliniske vejledere; sikring og gennemfø-
relse af evalueringssamtaler; varetagelse af kontakten til det administrative ledelsessy-
stem i uddannelsesrelaterede spørgsmål; inspiration til videnskabelige aktiviteter og råd-
givning i karriereplanlægning. Man har opstillet følgende officielle krav til den uddannel-
sesansvarlige overlæge: Aktivt arbejdende i klinikken, dygtig kliniker, have teoretisk viden 
om pædagogik og ledelse kvalifikationer samt kommunikative færdigheder og viden om 
konfliktløsning. På Øre-,-næse-,halsafdelingen er det vedtaget, at udover de beskrevne 
funktioner i det officielle notat varetager den uddannelsesansvarlige overlæge ligeledes 
funktionen som mentor for alle uddannelsessøgende læger ved Afdelingen. Vedkommen-
de har endvidere ansvar for skemalagt undervisning (hver onsdag kl. 08.00-09.00 i Afde-
ling H’s bibliotek) samt i samarbejde med den uddannelseskoordinerende yngre læge og 
evt. den uddannelsesansvarlige overlæge fra hvert team at forestå evaluering indenfor de 
teoretiske punkter i målbeskrivelsen. Endelig udarbejder den uddannelsesansvarlige over-
læge og uddannelseskoordinerende yngre læge i fællesskab en vejviser for vejledernes 
arbejde samt udvælge enkelte vejledere til de uddannelsessøgende læger. 
Funktionsbeskrivelse for den uddannelseskoordinerende yngre læge  Den uddannelses-
koordinerende yngre læge udpeges af afdelingsledelsen i samråd med Afdelingens speci-
allæger samt efter indstilling fra den uddannelsesansvarlige overlæge. Den uddannelses-
koordinerende yngre læge varetager følgende ansvarsområder: Deltagelse i ansættelses-
samtaler med ansøgere til introduktionsstillinger; deltagelse i evaluering af de teoretiske 
områder indenfor målbeskrivelsen sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge; 
deltager i orienterende møder med vejlederne, deltager i møder omkring fagets speciallæ-
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geuddannelse samt møder vedrørende Århus Kommunehospitals uddannelsespolitik; fo-
restår skemalæggelse af tidspunkter for evalueringssamtaler mellem den uddannelsessø-
gende og vedkommendes vejleder; deltagelse i udvælgelse af de enkelte vejledere; delta-
gelse i planlægning af undervisningsseancer med de uddannelsessøgende læger og del-
tagelse i samtlige slutevalueringssamtaler. 
Kravene til den uddannelseskoordinerende yngre læge: Vedkommende skal være special-
læge i oto-rhino-laryngologi og have gennemgået vejledepædagogisk kursus. Endvidere 
bør vedkommende selv have erfaring som vejleder.  
Uddannelsesansvarlige team-overlæge 
Ansvarsområder: Opdatering/revision af procedure bogen for lægerne på Afdelingen, del-
tagelse i den teoretiske evaluering af de uddannelsessøgende efter aftale med den ud-
dannelsesansvarlige overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læge. og tilrettelæg-
gelse af undervisningen af de uddannelsessøgende. 
Funktionsbeskrivelse for mentor: Mentorfunktionen varetages af en speciallæge og på 
Øre-,næse-,halsafdelingen H, er denne funktion placeret hos den uddannelsesansvarlige 
overlæge. Som anført drejer det sig ikke om undervisning, uddannelse og vejledning, men 
mere tilrettelæggelse af det organisatoriske uddannelsesforløb. Vedkommende har såle-
des ansvar for at placere det fokuserede ophold, etablere aftaler med øre-,næse-
,halspraksis og sikre at de øvrige afdelinger, som indgår i selve blokforløbet er orienteret 
om tidspunkter for ansættelsens start og ophør. Mentoren er tilknyttet en funktionsbæren-
de enhed og en del af de uddannelsessøgende, som har modtaget sin tidlige hovedud-
dannelse andet steds bevarer sin mentor fra det pågældende sted. Det er således kun 
uddannelsessøgende i den tidlige del af hoveduddannelsen der får en sådan tildelt her på 
Afdelingen.  
Funktionsbeskrivelse for vejlederen 
Ansvarsområder: Varetagelse af introduktions-, midtvejs og slutevalueringssamtaler; etab-
lering af delevalueringssamtaler beliggende imellem de tre ovennævnte; bookning af 
ovennævnte samtaler i arbejdsprogrammet; introduktion af den uddannelsessøgende til 
Afdeling H, og udvælgelse af relevante litteratur, formidling af kontakt til de uddannelses-
ansvarlige team-overlæger efter behov; deltagelse i et årligt fælles vejleder møde på Afde-
ling H. Det tilstræbes at vejlederfunktionen placeres hos speciallæger dog med undtagelse 
af, at 1. reservelæger/uddannelsessøgende i den sene del af hoveduddannelsen kan fun-
gere som vejledere for introduktionslæger. Endvidere skal vejlederne have gennemgået 
vejleder- og pædagogisk kursus.  
I øvrigt følges instrukserne i vejleder vejviseren. 
 
ORGANISATION 
Den uddannelsessøgende får ca. en måned før ansættelse på Afdelingen tilsendt følgende 
materiale: Logbog, uddannelsesprogram, arbejdsplan, kort over Århus Kommunehospital 
samt navn på den beskikkede vejleder. Desuden tilsendes et introduktionsprogram for de 
første 14. dages ansættelse som er vagtfri. Det vil fremgå af programmet, hvilken nøgle-
personer den uddannelsessøgende skal til samtale hos med dato og klokkeslæt samt in-
formation om tidspunktet for Sygehusets introduktion. Ved den første samtale med vejle-
deren aftales tidspunkter for introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtale samt del-
evalueringssamtalerne. Udover denne evaluering, som skal foregå iht. målbeskrivelsen og 
den tilhørende Logbog bør den uddannelsessøgende læge sammen med sin vejleder 
skemalægge deltagelse i Afdelingens tværfaglige konferencer, som er nævnt ovenfor. 
Desuden skal den uddannelsessøgende deltage i den faste undervisning om onsdagen fra 
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kl. 08.00-09.00 og vil endvidere få løbende information om den praktiske uddannelsesse-
ance på Afdelingen varetaget af den uddannelseskoordinerende yngre læge og de uddan-
nelsesansvarlige team-overlæger. Den uddannelsessøgende læge skal endvidere oriente-
res om tidsskrift- og lærebogsindholdet i Afdelingens bibliotek.  
 
LÆRING 
Som anført er samtlige læger ved Afdelingen ansvarlige for oplæring af yngre kolleger. Det 
skal således være en integreret del af afdelingens huller, at man underviser kolleger og 
yngre læger. Dette kan såvel foregå praktisk som teoretisk. Jf. målbeskrivelsen er der for 
hver kompetence udarbejdet en liste af læringsstrategier. Begrebet mesterlære vil således 
udgøre en meget stor del af hverdagen, hvor man bliver instrueret og vejledt af en mere 
erfaren kollega i forbindelse med undersøgelser og operative indgreb. Begrebet gruppedi-
skussion vil indebære, at den uddannelsessøgende læge på Afdelingen fremlægger pati-
enter såvel ved den interne som de tværfaglige konferencer. Selvstudium dækker over 
tilegnelse af teoretisk viden, som dels kan erhverves gennem de tværfaglige og speciale 
specifikke kurser og dels ved læsning af publikationer i tidsskrifter/lærebøger. Det  forud-
sættes, at den uddannelsessøgende læge sammen med sin vejleder finder relevant littera-
tur til dækning af de teoretiske områder i målbeskrivelsens punkter. Læringsstrategien 
feed-back vil involvere kollegers, plejepersonale og patienters reaktion på den uddannel-
sessøgende læges handlinger. Endelig vil varetagelse af praktisk arbejde typisk omfatte 
ambulatoriearbejde inklusiv journalskrivning samt stuegangsfunktion, hvor især evnen til at 
organisere sit arbejde, kommunikere, samarbejde og lede vil kunne vurderes. 
 
EVALUERING 
Der skal som anført aftales tider i arbejdsprogrammet sammen med vejlederen for intro-
duktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler samt del-evalueringssamtaler. Ved del-
evalueringssamtalerne gennemgås målbeskrivelserne og Logbogens enkelte mål og det 
afgøres, hvorvidt der sker en udvikling indenfor hvert enkelt mål. Der er i vedlagte skema 
anført tidspunkter for, hvornår disse del-evalueringer bør finde sted samt tidspunktet, for 
hvornår en given kompetence er opnået. En hvilken som helst speciallæge ved Afdelingen 
vil kunne skrive under på, at en kompetence er opnået. Det vil sige, at det ikke nødvendig-
vis er vejlederen eller den uddannelsesansvarlige overlæge eller den uddannelsesansvar-
lige team-overlæge, der forestår denne underskrift, eneste krav er, at det varetages af en 
speciallæge. På basis af del-evalueringerne skal vejlederen tage kontakt til de relevante 
overlæger, såfremt der indenfor et givet mål ikke finder udvikling sted og såfremt en given 
kompetence ikke er opnået indenfor den anførte tidsramme. Med henblik på evaluering af 
de teoretiske færdigheder (de med redegør for anførte punkter i målbeskrivelsen) foreta-
ges der et månedligt evalueringsmøde på Afdelingen ledet af den uddannelsesansvarlige 
overlæge og den uddannelseskoordinerende yngre læge samt evt. en uddannelsesansvar-
lig team-overlæge. Den uddannelsessøgende vil i god tid få datoen oplyst samt emnet og 
evalueringen vil her foregå som en slags ”overhøring” Det forudsættes at den uddannel-
sessøgende læge på forhånd har indhentet og læst litteratur omkring det pågældende em-
ne. Med hensyn til evaluering af de øvrige færdigheder kan disse foregå udfra de i målbe-
skrivelsen nævnte strategier. En af strategierne er Audit og der er oprettet et Auditkatalog 
ved Afdelingen, hvilket betyder, at en hvilken som helst person kan tilmelde et forløb til 
den uddannelsesansvarlige overlæge/ledende sekretær med henblik på behandling på et 
månedligt Audit-møde i denne forbindelse kan vejlederne frembringe journalmateriale og 
gennemgå dette med den uddannelsessøgende mhp. afdækning af dennes arbejdsprak-
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sis. En stor del af den daglige evaluering vil foregå Bedside idet en mere erfaren kollega 
observerer den uddannelsessøgende i en klinisk situation. I den henseende er den ud-
dannelsessøgende i hvert team fast knyttet til en overlæge i ambulatoriet en gang om 
ugen og en del af evalueringerne vil således finde sted som en slags Bedside vurdering i 
disse ambulatorier. Derudover vil den uddannelsessøgende i det daglige arbejde på ope-
rationsgangen være superviseret af en mere erfaren kollega, som ligeledes kan vurdere, 
hvorvidt en given kompetence er opnået. Et godt arbejdsredskab i det daglige mhp evalue-
ring er Logbogsoptegnelser, som den uddannelsessøgende selv fører, derudover kan der 
mhp. struktureret kollegial bedømmelse udarbejdes supplerende bedømmelsesskema, 
hvor der typisk indgår emner fra de mere bløde kompetencer. Et sådant skema bør udar-
bejdes mellem vejleder og den uddannelsessøgende selv. Endelig kan en evaluering være 
baseret på en skriftlig udtalelse fra en kursusleder med stemplet ”godkendt kursus” og 
slutteligt kan der foretages en evaluering af en skriftlig opgave ved Afdelingen f.eks. udar-
bejdelse af en patientinformation eller en afdelingsinstruks. 
 
UNDERVISNING 
Som anført er der fast undervisningsmøde på alle onsdage fra kl. 08.00-09.00 bortset fra 
ferieperioder. Derudover er der skemalagt 2 x 2 timer i løbet af 5 uger, hvor der berammes 
dels evalueringssamtaler, dels praktisk undervisning af de uddannelsessøgende læger. 
Det tilstræbes at den uddannelsessøgende læge selv indgår i varetagelsen af denne un-
dervisning, dvs. forelægger teoretiske eller praktiske emner selvstændigt. 
Der tilbydes to gange årligt simulationskursus i Anæstesi-afdelingens simulator rum. Det 
drejer sig her primært at foretage nødtrakeotomi samt håndtere den respiratorisk truede 
patient. 
 
FORMÅLET MED INTRODUKTIONSSTILLING 
Formålet med introduktionsstilling er at give den yngre læge en basal indføring i specialet 
og således oparbejde et basalt teoretisk og praktisk kendskab/viden, jf. målbeskrivelsens 
kompetencer for introduktionsstilling. Løseligt er det, at den yngre læge opnår et solidt 
fundament udfra, hvilket den yngre læge kan afgøre sit ønske om ansøgning til hovedud-
dannelse i specialet. Det skal understreges, at ved afslutningen af introduktionsperioden 
afgøre den uddannelsesansvarlige  overlæge med sin underskrift, hvorvidt den yngre læge 
er kompetent til at ansøge om hoveduddannelsesstilling. 
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8. Målbeskrivelsens Skema for introduktionsuddannelsen 

 
 

Mål Konkretisering af mål Lærings-
strategi 

Evaluerings-
strategi 

Tidspunkter 
for del-
evaluering/ 
måneder 

Tidspunkt for 
opnåelse af, 
kompeten-
ce/måneder 

Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Medicinsk ekspert 
 

     

Skrive en basis oto-rhino- laryngo-
logisk journal og opstarte relevant 
udredningsprogram 

Optage relevant anamnese Foretage 
en oto-rhino-laryngologisk undersø-
gelse, herunder 

• Otomikroskopi 
• Neuro-otlogisk undersøgelse 
• Finnålsaspiration 
• Biopsitagning fra direkte til-

gængelige slimhinder 
• Rhinoendoskopi 
• Fleksibel pharyngo- 
• Laryngoskopi 
•  

Mesterlære Bedside og 
Audit og 
Logbogsoptegnelser 

. 3. 6. 12.  6.  

Anvende basale incisions-, sutu-
rings- og hæmostaseteknikker 
 

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3. 6. 12.  6.  

Diagnosticere og behandle 
ukompliceret inflammation og in-
fektion af ydre øre og øregang 

Oprense øregang 
Ilægge meche 

Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3. 6.  6.  
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diagnosticere og behandle 
ukomplicerede traumatiske affekti-
oner af ydre øre og øregang her-
under fremmedlegeme og obture-
rende cerumen 

Anvede Zaufals hage 
Anvende Cerumenslynge 
Anvende øreskylning 
Bandagere ydre øre 

Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3. 6. 12.  12.  

Diagnosticere traumatiske 
trommehindetilstande 

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3. 6. 12.  9/12  

Diagnosticere og behandle 
ukomplicerede infektiøse til-
stande samt inflammatoriske 
lidelser  i trommehinde og mel-
lem øre 

Foretage paracentese 
Foretage tubulation 

Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3. 6.  
 

6. 

Identificere simple hørenedsæt-
telser 

Baseret på anvendelse af Rinne 
Weber og audiogram rubricere en 
hørenedsættelse som konduktiv, 
perceptiv eller en blanding 

Mesterlære Audit og 
Logbogsoptegnelser 

3.  3. 

Identificere vestibulær udløst 
svimmelhed 

Anvende Bartels brille  
Redegøre for typiske symptomer 

Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3. 3 

Diagnosticere deformiteter af 
ydre næse og septum 

Beskrive deformiteter af ydre næse 
og septum 

Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3.6.  9/12  

Diagnosticere og behandle 
ukomplicerede akutte traumer af 
ydre næse, herunder fremmed-
legemer i cavum nasi 

Diagnosticere akut næsefraktur Re-
ponere en simpel næsefraktur Fjerne 
fremmedlegeme 

Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3.  3.  

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

Vurdere røntgen/CT af bihuler Rede-
gøre for fund og udredning ved aller-
gisk og non-allergisk rhinit og sinuit. 

Mesterlære og 
Gruppediskus-
sion 

Bedside og 
Audit og 
Logbogsoptegnelser 

3. 6.  
 
 3.  
 

9/12  
 
6.  

Medicinsk behandle akutte in-
fektiøse og inflammatoriske til-
stande i cavum nasi og sinus 

 Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3.  6.  
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Paranasales      
Diagnosticere og behandle akut 
epistaxis 

Ætse og el-koagulere 
Anlægge forreste tamponade 
Anlægge bagre ballontamponade 

Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3.  3.  

Diagnosticere og behandle akut 
og kronisk infekti-
on/inflammation i pharynx 

Foretage tonsillektomi Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

3. 6. 6/9  

Diagnosticere og behandle 
abscessus peritonsillaris 

Udtømme peritonsillær absces Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

 3. 6. 6/9  

Diagnosticere og behandle ve-
getationes adenoides og hy-
pertrophia tonsillarum 

Foretage adenoidectomi Mesterlære Bedside og 
Logbogsoptegnelser 

. 3.  3. 

Redegøre for diagnostik og akut 
behandling af angioneurotisk 
ødem i mundhule, svælg og 
strube. 

 Selvstudie og 
Mesterlære 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

 3.  3  

Redegøre for diagnostik og be-
handling af infektiøse sygdom-
me i glandulae salivariae 

 Selvstudie og 
Mesterlære 

Struktureret vejleder-
samtale 

3.  3  

Redegøre for diagnostik og be-
handling af larynxtraumer, her-
under fremmedlegemer 

 Selvstudie og 
Mesterlære 

Struktureret vejleder-
samtale 

3.  3  

Redegøre for diagnostik og be-
handling af infektiøse tilstande i 
larynx 

 Selvstudie og 
Mesterlære 

Struktureret vejleder-
samtale 

3.  3.  

Redegøre for diagnostik og be-
handling af larynxtumorer 

 Selvstudie og 
Mesterlære 

Struktureret vejleder-
samtale 

3. 6.  6.  

Redegøre for diagnostik og be-
handling af akut opstået øvre 
luftvejsobstruktion 

 Selvstudie og 
Mesterlære 

Struktureret vejleder-
samtale 

3. 3.  

Redegøre for udførelsen af 
nødtracheostomi 

Simulere indgrebet på mo-
del/bedøvet patient 

Mesterlære Struktureret vejleder-
samtale og Logbogs 
optegnelser 

3. 6.  6/12  
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Varetage skiftning af naso-
gastriske sonder og trakealka-
nyler 

 Mesterlære Bedside og Logbogs-
optegnelser 

3 . 3. 

Udrede hoste og hæshed  Selvstudie og 
Mesterlære 

Audit 3. 6. 6. 

Udrede dysfagi  Selvstudie og 
Mesterlære 

Audit 3. 6 .  6. 

Redegøre for diagnostik og akut 
behandling af esofagusætsnin-
ger og fremmedlegemer i eso-
fagus. 

 Selvstudie og 
Mesterlære 

Struktureret vejleder-
samtale 

3. 6. 6. 

Redegøre for diagnostik og be-
handling af ukomplicerede infek-
tioner i bløddele på hoved og 
hals 

 Mesterlære Struktureret vejleder-
samtale og 
Audit 

3. 6.  6.  

Redegøre for diagnostik af de 
almindeligste årsager til smerter 
i ansigt og hals 

 Selvstudie og 
Mesterlære 

Struktureret vejleder-
samtale og 
Audit 

3. 6.  9/12.  

Diagnosticere simple benigne 
og maligne tumorer på hoved og 
hals 

 Mesterlære Bedside og  Logbogs-
optegnelser 

3. 6.  9/12  

Redegør for diagnostik af stru-
ma  

 Mesterlære Struktureret vejle-
dersmatale og Log-
bogsoptegnelser 

3  3 

Undersøge for ansigtsfrakturer Foretage relevant palpation af an-
sigtsskelet Vurdere rtg/CT m.h.p. 
fraktur 

Mesterlære Bedside og Strukture-
ret kollegial bedøm-
melse og Logbogsop-
tegnelser 

3 
 
6. 9 

3. 
 
9/12. 

Diagnosticere perifer facialis 
parese 

Topografisk diagnostik Mesterlære Bedside og Logbogs-
optegnelser 

3/6. 6/9. 

Identifikation af stemmebånds-
lammelse 

 Mesterlære Bedside og Logbogs-
optegnelser 

3/ 6 6/9 
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Kommunikator: 
 
 
Etablere kontakt og kommunikere i 
en form præget af tillid, empati, 
situationsbevidsthed og situations-
fornemmelse – i forhold til patienter 
(herunder specielt børn), pårøren-
de, kolleger, andet sundhedsper-
sonale og øvrige samarbejdspart-
nere. 

 Feedback fra 
patienter, kol-
legaer og an-
det personale 
og Varetagelse 
af praktisk 
arbejde og 
Tværfagligt 
kursus 

Bedside og Strukture-
ret kollegial bedøm-
melse og Godkendt 
kursus 

3. 6.  9/12  

 
Samarbejder: 
 
Konstruktivt at kunne samarbejde 
og kommunikere med de sund-
hedsmedarbejdere som deltager i 
patientbehandling 

Medinddrage kolleger og andet per-
sonale i problemløsningen, og udvise 
tilid og respekt i forhold til øvrige 
deltagelse i tværfaglige teams m.h.p. 
konstruktivt samarbejde. 

Mesterlære og 
Varetagelse af 
praktisk arbej-
de 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

3. 6.  9/12 måned 

 
Leder/administator 
 

Påtage sig en ledelsesfunktion 
herunder forestå ledelse af tvær-
faglig teams. 

Lede en operation Mesterlære og 
Varetagelse af 
praktisk arbej-
de 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

3. 6. 9/12  
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Sundhedsfremmer 
 
Opdage og reagere på forhold, 
hvor rådgivning og oplysning er 
påkrævet smat identificere de sam-
fundsmæssige, kulturelle og sub-
jektive betingelser som har betyd-
ning for patientens aktuelle livs- og 
sygdomssituation. 

Rådgive om tobak, alkohol og kost’s 
indflydelse på sygdom og behandling 

Mesterlære og 
Varetagelse af 
praktisk arbej-
de 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

3. 6. (3)/6   

Anvende myndighedernes be-
stemmelser vedrørende anmeldel-
sespligtige sygdomme og bivirk-
ninger 

 Varetagelse af 
praktisk arbej-
de 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

3. 6.  3/6 

 
Akademiker 
 
Foretage en kritisk vurdering af 
medicinsk litteratur 

Kritisk gennemgang af artikel i læge-
ligt forum 

Gruppediskus-
sion  

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

3. 6.  6/9  

 
Professionel 
 
Præsentere kvalitet i behandlingen 
med integritet, ærlighed og medfø-
lelse, udvise passende personlig 
og mellemmenneskelig professio-
nel adfærd samt praktisere faget i 
etisk overensstemmelse med for-
pligtigelserne som læge 
 

 Varetagelse af 
praktisk arbej-
de 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

3. 6. 9. 9/12  

 
 


