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Indledning 
 
Introduktionsuddannelse i plastikkirurgi er første del af speciallægeuddannelsen i plastikki-
rurgi.  
 
Formålet med introduktionsuddannelsen er, under tilegnelse af basale kirurgiske og pla-
stikkirurgiske færdigheder, at give dig mulighed for at træffe et kvalificeret specialevalg. 
Endvidere gives afdelingerne mulighed for at vurdere din egnethed til at gå videre i en 
speciallægeuddannelse indenfor et kirurgisk speciale og i givet fald indenfor plastikkirurgi 
samt på denne baggrund kunne give karrierevejledning.  
 
De kompetencer, der knytter sig til introduktionsuddannelsen, udgøres af  

� en række kompetencer, der er fælles for introduktionsuddannelserne i plastikkirurgi, 
kirurgi, urologi, karkirurgi og thoraxkirurgi samt 

� en række specialespecifikke plastikkirurgiske kompetencer. 
 
Efter gennemført og godkendt introduktionsuddannelse kan der ansøges om hoveduddan-
nelse. Har man haft en anden kirurgisk introduktionsuddannelse forud for den plastikkirur-
giske, kan der ske meritoverførsel af de fælles kirurgiske kompetencer, så der kan søges 
hoveduddannelse efter ½ år, såfremt de specialespecifikke kompetencer er opnået. 
 
Ved behandling af ansøgning til hoveduddannelsesstilling anvendes blandt andet vurde-
ring af ansøgerens kompetencer holdt op mod en beskrevet faglig profil. Denne vurdering 
foretages af den uddannelsesgivende afdeling og nedfældes på et bedømmelsesskema 
udfærdiget af Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi. 
 
For yderligere informationer henvises til hjemmesiderne for Sundhedsstyrelsen, 
www.sst.dk, for Regionen, www.rn.dk samt portalen www.sundhed.dk . 
 
Forløb 
 
Din introduktionsuddannelse sker under 12 måneders ansættelse ved plastikkirurgisk af-
deling. Du er ansat som reservelæge uden vagtforpligtelse. 
 
I løbet af denne periode skal du endvidere gennemføre følgende kurser 

� Vejledning i klinikken (pæd. II) - 2 dage.  
� Ledelse, administration og samarbejde (LAS I) - 2 dage.  
� Færdighedskursus - 2 dage, evt. opdelt i enkeltdage eller halve dage. Kurset, som 

gennemføres på afdelingen, er opbygget med en blanding af teori og praktiske 
øvelser i færdighedslaboratorium. 
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Aalborg  Sygehus 
 
Aalborg Sygehus er den nordjyske landsdels største og mest specialiserede sygehus. Sy-
gehuset er en sammenslutning af Afsnit Syd og Nord i Aalborg og Dronninglund Sygehus. 
Desuden refererer Kirurgisk afdeling A i Hobro, Øre-Næse-Hals afdelingen og Øjenafde-
lingen i Hjørring, de klinisk kemiske funktioner i Hobro og Farsø samt Dialyseafsnittet i 
Hjørring til Aalborg Sygehus. 

Aalborg Sygehus varetager højtspecialiserede landsdelsfunktioner for ca. 670.000 indbyg-
gere, inklusiv dele af Viborg Amt, specialiserede basisfunktioner for ca. 490.000 indbygge-
re samt basissygehusfunktioner – bortset fra udvalgte elektive indgreb for ca. 250.000 ind-
byggere. 

Siden 1. januar 2003 har Aalborg Sygehus været en del af Århus Universitetshospital. 
Foruden Aalborg Sygehus, består Århus Universitetshospital af Århus Sygehus, Skejby 
Sygehus, Psykiatrisk Hospital i Århus, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital og Aalborg 
Psykiatriske Sygehus. 

 
 
Plastikkirurgisk afdeling  
 
Plastikkirurgisk afdeling er placeret på Aalborg Sygehus Syd, Sdr. Skovvej 3. Afdelingen 
varetager behandling af patienter med plastikkirurgiske lidelser fra hele Region 
Nordjylland. Afdelingen fungerer som basisfunktion og som regionsfunktion for hele 
området. Der er aktuelt ingen højt specialiserede funktioner. Afdelingen varetager 
behandlingen af malignt melanom som pakkeforløb. 
Der forefindes en fuldt funktionel afdeling med sekretariat, afdeling, og ambulatorium med 
mulighed for ambulant kirurgi. Der er 6-8 sengepladser. Der henvises omkring 2500 
patienter per år. Omkring 60 % af nyhenvisninger er cancerpatienter. 
Der foretages omkring 600 indgreb om året i GA, samt omkring 1000 indgreb i LA.  
som fuld basisfunktion for borgere i Region Nordjylland.  
Endvidere bistår Plastikkirurgisk afdeling en række afdelinger på sygehuset med 
assistanceoperationer, i de tilfælde hvor plastikkirurgisk teknik løser komplicerede 
problemstillinger. 
Afdelingen har ingen akut plastikkirurgisk modtagefunktion, og har ingen formaliseret 
speciallægevagtdækning. I de tilfælde det skønnes relevant af hensyn til indlagte patienter 
er der en speciallæge i opkaldsvagt. 
Der er aktuelt ansat to speciallæger som overlæger. Der er ansat to reservelæger, hvoraf 
den ene stilling søges godkendt som introduktionsuddannelse. Fagspecialiserede 
sygeplejersker er ansat både i afdelingen, ambulatoriet og på operationsgangen. 
Afdelingen deltager i studenterundervisningen. 
 
 
 
Introduktion 
 
Ved din tiltræden deltager du i sygehusets fælles introduktion. Der udsendes skriftlig in-
formation om dato og tidspunkt før din tiltræden. 
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Det daglige arbejde  
 
Som bekendt lærer læger når de arbejder. Det er blandt andet derfor vigtigt hurtigt at blive 
fortrolig med den daglige arbejdsgang i afdelingen. Herunder hjælp gennemgås elemen-
terne i det daglige arbejde. 
 
Den nye reservelæge vil de første dage, afhængig af erfaring og kompetence, følges med 
en mere erfaren kollega og blive introduceret til afdelingens grundlæggende rutiner og ar-
bejdsgange. 
 
Afdelingen 
På afdelingen består arbejdet primært i stuegang, forfaldende stuearbejde og journalskriv-
ning. Stuegang vil så vidt muligt følge princippet om fast læge-patient kontakt, således at 
man går stuegang på de patienter man selv har opereret. 
 
Ambulatoriet 
Ambulatoriet er organiseret i dels et reservelæge-, dels et speciallægeambulatorium. Pati-
entsammensætningen vil udgøres af både kontroller og forundersøgelser, afhængig af den 
enkelte læges kompetence og erfaring. Begge ambulatorie-linier er aktive samtidig, såle-
des at man kan konsultere en mere erfaren kollega i tvivlstilfælde. 
Til ambulatoriet er endvidere tilknyttet en excisionsstue med et enkelt leje. Lejet er i funkti-
on fire dage om ugen.  
Om eftermiddagen er reservelægefunktionen tilknyttet pakkeforløb for malignt melanom, 
og dækker således over både ambulatorium og excisionsstue. 
 
Operationsgangen 
Afdelingen råder over seks GA-lejer om ugen. Vanligvis deltager en reservelæge hver dag 
som assistent. I det omfang det er muligt kan reservelægen operere selvstændigt (men 
med mulighed for supervision), afhængig af erfaring og kompetencer. 
 
Administrativt og videnskabeligt 
Når reservelægen har opnået indsigt og rutine i afdelingens grundlæggende funktioner, vil 
der være mulighed for kompetenceudvikling omkring planlægning af patientforløb, operati-
onsbooking, arbejdsplanlægning og lignende. 

 
Ved din tiltræden skal du 

1) have læst Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi 
2) have læst nærværende Uddannelsesprogram 
3) have fået udleveret Portefølge for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi 
4) have fået navnene på din hovedvejleder og afdelingens uddannelsesansvarli-

ge overlæge 
5) have fået tid til introduktionssamtale indenfor de første 14 dage af din ansæt-

telse 
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Kompetenceudvikling 
 
Minimumskompetencerne, du skal opnå i løbet af introduktionsuddannelsen, er anført i 
Mål, lærings- og evalueringsmetoder i Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen 
i Plastikkirurgi og gengivet i nærværende uddannelsesprogram.  
 
I Skema for progression i kompetencer er hver enkel kompetence repræsenteret ved en 
talkode. Skemaet skal læses som et tidsmæssigt forløb ned over skemaet med angivelse 
af, hvornår kompetencerne bør være opnået. Rækkefølgen i opnåelse af kompetencerne 
kan selvfølgelig ændres afhængigt af hvornår læringssituationerne opstår. I skemaet er 
kompetencerne angivet under de metoder de evalueres med. Skemaet fungerer således 
som huskeseddel for hvornår og hvordan evalueringer skal finde sted.  
 
Når opnåelse af de enkelte kompetencer er evalueret og godkendt attesteres dette af din 
hovedvejleder i din Portefølje. 
 
Læringsstrategi 
 
I introduktionsuddannelsen anvendes  

� Mesterlære i klinikken (se også bilag vedr. Reznik) 
� Selvstudier (se bilag vedr. selvstudier) 
� Opgaver (se bilag vedr. opgaver) 
� Kurser (se Forløb) 
� Færdighedskursus (se Forløb) 

 
Beskrivelse af disse metoder findes i Målbeskrivelsen. 
 
Evalueringsstrategi 
 
I introduktionsuddannelsen anvendes 
 

� Struktureret observation i klinikken  
� Audit af journaler (se bilag vedrørende audit af journaler) 
� Godkendt kursus 
� Bedømmelse af opgaver 
� Strukturerede vejledersamtaler 
� 360°°°° evalueringer (se bilag vedrørende 360° evaluering) 

 
Beskrivelse af disse metoder findes i Målbeskrivelsen 
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Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
 
I uddannelsen ligger fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af kompetencer i 
klinisk virksomhed, og ikke på undervisning. Afdelingens pædagogiske opgave er således 
at tilrettelægge et optimalt læringsmiljø, hvilket ikke kun kræver pædagogisk tænkning 
men også ledelse, organisation og administration. Den uddannelsesansvarlige overlæge, 
hovedvejleder og daglige kliniske vejledere har ansvaret for dette.  
 
Uddannelsesansvarlig overlæge 
Ledelsen og administrationen af speciallægeuddannelsen i afdelinger varetages af den 
uddannelsesansvarlige overlæge, som er ansat med et særligt ansvar for videreuddannel-
sen beskrevet i en funktionsbeskrivelse. Den uddannelsesansvarlige overlæge refererer til 
afdelingsledelsen vedrørende den lægelige videreuddannelse.  
 
Hovedvejleder 
Den uddannelsesansvarlige overlæge sørger for, at alle uddannelsessøgende læger i en 
afdeling har en hovedvejleder. Denne er en læge, der er senior i forhold til den uddannel-
sessøgende. Hovedvejlederen har en helt central rolle og pålægges ansvar for den prakti-
ske gennemførsel af én eller flere uddannelsessøgendes forløb i afdelingen.  
 
Daglig klinisk vejleder 
Vejledning af den uddannelsessøgende kan og bør ikke varetages af en enkeltperson. I 
den daglige arbejdssituation har hver ansat læge et ansvar som vejleder. Efter delegering 
fra den uddannelsesansvarlige overlæge kan den daglige kliniske vejleder evaluere og 
attestere opnåelsen af enkeltkompetencer for de uddannelsessøgende læger. 

 
Kort efter din tiltræden i plastikkirurgisk afdeling afholdes med din hovedvejleder og evt. 
den uddannelsesansvarlige overlæge en introduktionssamtale hvorunder der i fælles-
skab udfærdiges en uddannelsesplan. I ansættelsens forløb afholdes en eller flere juste-
ringssamtaler, hvor din uddannelsesmæssige status sammenholdes med uddannelses-
planen, som derefter justeres. Ved afslutning af introduktionsuddannelsen afholdes slut-
evalueringssamtale og der foretages en sammenfattende bedømmelse. Attestationen for 
gennemført uddannelse videresendes af den uddannelsesansvarlige overlæge til Syge-
husledelsen og bliver derfra opbevaret i din ”personalesag” 
 

 
Afdelingens Uddannelsesansvarlige overlæge er Kenneth Finnerup 
 
Din hovedvejleder er: ________________________________________ 
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Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 
Du skal som uddannelsessøgende evaluere afdelingernes uddannelsesfunktion. Dette 
sker i forbindelse med samtalerne med vejlederen samt skematisk ved stillingsophør. Eva-
lueringen ved stillingsophør skal du foretage elektronisk på www.evaluer.dk. Kode til den-
ne modtager du sammen med dit ansættelsesbrev. Evalueringen er beskrevet i  
 
Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen: Sundhedsstyrelsens vejled-
ning : Juli 2007 
 
som du finder på www.sst.dk   
 
Afdelingernes uddannelsesmæssige forhold bliver desuden med mellemrum evalueret ved 
inspektorbesøg. Et sådant besøg, som strækker sig over en hel dag, foretages af to udefra 
kommende inspektorer, som er speciallæger indenfor pågældende afdelings speciale. Ved 
besøget ses afdelingen og der afholdes en række interviews med afdelingens læger. In-
spektorerne udfærdiger en inspektorrapport, som sendes til Sundhedsstyrelsen. Ordnin-
gen er beskrevet i  
 
Manual til brug for inspektorordningen 
 
som du finder på www.sst.dk →  uddannelse →  læge →  inspektorordningen 
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Mål, lærings- og evalueringsmetoder 
 
1 Medicinsk ekspert 
 
1.1 Kliniske færdigheder 
 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
 Mål 

 
Læringsmetoder Evalueringsmetoder 

1.1.1 Modtage, undersøge og vur-
dere plastikkirurgiske patien-
ter 

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 
 
Audit af journaler 

1.1.2 Skrive en struktureret pla-
stikkirurgisk journal, stille en 
tentativ diagnose og tilrette-
lægge et undersøgelsespro-
gram baseret på diagnosen 

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 
 
Audit af journaler 

1.1.3 Ordinere, tolke og handle på 
almindelige biokemiske, bil-
leddiagnostiske og klinisk 
fysiologiske undersøgelser 
 

Selvstudier 
 
Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 
 
Audit af journaler 

1.1.4 Erkende og medinddrage 
risikofaktorer i beslutnings-
processer vedrørende pla-
stikkirurgi, og i nødvendigt 
omfang henvise til relevant 
speciale til præoperativ op-
timering 

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 
 
Audit af journaler 

1.1.5 Diagnosticere almindelige 
postoperative komplikationer 
som f.eks. blødning, sårin-
fektion, respirationsinsuffici-
ens, hjerteinsufficiens, dyb 
venetrombose 

Selvstudier 
 
Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 

1.1.6 Varetage initial behandling af 
ovenstående komplikationer 
samt visitere til relevant be-
handler 

Selvstudier 
 
Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 

1.1.7 Varetage postoperativ ernæ-
ring (enteral og parenteral), 
herunder behandle postope-
rativ kvalme 

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 
 
Godkendt kursus 
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1.1.8 Diagnosticere og behandle 
blødningsforstyrrelser, her-
under ordinere trombosepro-
fylakse 
 

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 
 
Godkendt kursus 

1.1.9 Diagnosticere og initialt be-
handle patient i shock samt 
visitere til relevant behandler 
 

Selvstudier 
 
Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 
 
Audit af journaler 

1.1.10 Instituere relevant og adæ-
kvat smertebehandling såvel 
præ- som postoperativt 
 

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 
 
Audit af journaler 

1.1.11 Skelne mellem forskellige 
former for sår 
 

Selvstudier  
 
Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i kli-
nikken 

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

 
Læringsmetoder Evalueringsmetoder 

1.2.1 Navngive de almindelig-
ste kirurgiske instrumen-
ter og beskrive funktionen 
af dem   
 
 
 

Selvstudier 
 
 
 
Færdighedskursus 

Struktureret observation i klinik-
ken 
 
Godkendt kursus 

1.2.2 Hensigtsmæssigt vælge 
ligatur- og suturmateriale 
ved operationer 
 

Selvstudier 
 
Mesterlære i kli-
nikken 
 
Færdighedskursus 
 

Struktureret observation i klinik-
ken 
 
 
Godkendt kursus 

1.2.3 Udføre hæmostase  
 

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i klinik-
ken 

1.2.4 Suturere væv og hud 
 

Mesterlære i kli-
nikken 
 
 
Færdighedskursus 

Struktureret observation i klinik-
ken 
 
Godkendt kursus 
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1.2.5 Redegøre for principper 
og sikkerhedsregler ved 
elincision og elkoagula-
tion samt anvende meto-
derne hensigtsmæssigt 

Selvstudier 
 
Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observation i klinik-
ken 
 
Audit af journaler 

 
 
 
1.3. Specialespecifikke mål: 
 
Plastikkirurgi 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
 Mål Læringsmetoder Evaluerings- 

metoder 
1.3.1 Redegøre for suturvalg, materiale, nå-

lestørrelse, nåletype 
Selvstudier 
 
Mesterlære i klinik-
ken 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 

1.3.2 Redegøre for anvendelse af 
• Fuldhud 
• Delhud 
• Composite graft 
• Andre transplantater (brusk, nerve, 

fedt) 

Selvstudier 
Mesterlære i klinik-
ken 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 
 
Audit af journaler 

1.3.3 Ordinere, udføre og begrunde hensigts-
mæssigt tidspunkt for suturfjernelse 

Selvstudier 
 
Mesterlære i klinik-
ken 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 

1.3.4 Ordinere og redegøre for principper i an-
vendelsen af forskellige sårplejeprodukter 
(og vurdere økonomien i behandlingen) 

Selvstudier 
 
Mesterlære i klinik-
ken 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken  

1.3.5 Vælge egnede donorsteder og redegøre 
for principper ved opheling heraf 

Selvstudier 
 
Mesterlære i klinik-
ken 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 
 
Audit af journaler 

1.3.6 Angive de forskellige typer lapper og for-
stå de tilgrundlæggende principper herfor 

• Lapdesign 
• Indhold i lapper 
• Lapperenes klassifikation på bag-

grund af blodforsyning 

Selvstudier 
 
Mesterlære i klinik-
ken 
 
 
 
 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 
 
Struktureret vej-
ledersamtale 
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Evt. færdigheds-
kursus 

Evt. godkendt 
kursus 

1.3.7 Sy et sår med: 
• subcutane suturer 
• hudsuturer 
• enkeltknuder 
• diverse fortløbende suturer 
• tilbagestingssuturer 

Selvstudier 
 
Mesterlære i klinik-
ken 
 
Færdighedskursus 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken  
 
 
Godkendt kursus 

1.3.8 Udføre simple arkorrektioner og redegøre 
for principperne 

Selvstudier 
 
Mesterlære i klinik-
ken 
 Færdighedskursus 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 
 
 
Godkendt kursus 

1.3.9 Revidere et sår med fjernelse af nekroser 
og/eller hypertrofiske granulationer og 
vurdere sårets egnethed til transplantation 

Mesterlære i klinik-
ken 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 

1.3.10 Høste et delhudstransplantat med: 
• transplantationskniv 
• dermatom 

Mesterlære i klinik-
ken 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 

1.3.11 Kunne meche et transplantat, og forklare 
brug af mechet hud og/eller punch grafts 

Selvstudier 
 
Mesterlære i klinik-
ken 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 

1.3.12 Vejlede patienten om hensigtsmæssig 
transplantatpleje og forventet udvikling i 
transplantat og donorsted 

Selvstudier 
 
Mesterlære i klinik-
ken 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 
 
360 graders eva-
luering 

1.3.13 Instruere patienten om forholdsregler for 
at undgå sårruptur, samt risiko for udvik-
ling af hypertrofiske/atrofiske ar og keloi-
der 

Selvstudier  
 
Mesterlære i klinik-
ken 

Struktureret ob-
servation i klinik-
ken 
 
360 graders eva-
luering 

 
 

2 Kommunikator 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
 Mål 

 
Læringsmetoder Evalueringsmetoder 

2.1.1 Forelægge mundtlig eller skriftlig 
problemstilling vedrørende en patient 
til kolleger eller andet sundhedsper-

Mesterlære i kli-
nikken 
 

Struktureret observati-
on i klinikken 
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sonale, på en sådan måde, at det 
kan danne baggrund for beslutning 

 
Opgave 

Bedømmelse af opga-
ve 
 
360-graders evaluering 

2.1.2 Kommunikere med sundhedsmedar-
bejdere på en sådan måde, at med-
arbejdernes roller er afgrænsede og 
informationen til disse er afpasset 
kompetence og ansvar således at 
der gives enslydende meddelelser til 
patienter og pårørende  

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observati-
on i klinikken 
 
360-graders evaluering 

2.1.3 Informere patienter og pårørende om 
invasive undersøgelser og procedu-
rer, herunder om forventelig effekt, 
normale per- og postoperative forløb, 
bivirkninger, komplikationer og risici 
– på et niveau og i en detaljerings-
grad som er tilpasset den enkelte 
patient, og sikre forståelse af infor-
mationen 

Selvstudier 
 
Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observati-
on i klinikken 
 
 

2.1.4 Informere patienter om klagerettig-
heder, klageveje og klagemuligheder 
 

Selvstudier 
 
Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observati-
on i klinikken 

2.1.5 Situationstilpasset informere om 
dødsfald, herunder om regler for ob-
duktion 

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observati-
on i klinikken 

 
 

3 Samarbejder 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
 Mål 

 
Læringsmetoder Evalueringsmetoder 

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

Mesterlære i kli-
nikken 

360-graders evaluering 
 

 
 

4 Leder/administrator 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
 Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder 
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4.1.1 Redegøre for lovgivningen i læge-

virksomhed inkluderende kirurgisk 
virksomhed 
 

Selvstudier 
 
 
Kursus 

Struktureret vejleder-
samtale 
 
Godkendt kursus 

4.1.2 Anvende relevante administrative 
regler og love i egen arbejdspraksis 

Mesterlære i kli-
nikken 

Audit af journaler 

 
 

5 Sundhedsfremmer 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
 Mål 

 
Læringsmetoder Evalueringsmeto-

der 
5.1.1 Rådgive om tiltag, der kan forebyg-

ge/forbedre en given patients tilstand 
Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observa-
tion i klinikken 

5.1.2 Kende regler om anmeldelsespligt 
(bivirkninger, sygdomme) 

Opgave Bedømmelse af op-
gave 

5.1.3 Anvende sociallovgivning og sociale 
hjælpeforanstaltninger i den enkelte 
patients tilfælde 
 

Mesterlære i kli-
nikken 
 
Opgave 

Struktureret observa-
tion i klinikken 
 
Bedømmelse af op-
gave 

 
 

6 Akademiker 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
 Mål 

  
Læringsmetoder Evalueringsmetoder 

6.1.1 Foretage litteratursøgning 
 

Opgave Bedømmelse af opga-
ve 

6.1.2 Kritisk vurdere videnskabelig littera-
tur og lærebøger, herunder uddrage 
essensen heraf  

Opgave Bedømmelse af opga-
ve 

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

Opgave 
 

Bedømmelse af opga-
ve 

 
 

7 Professionel 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
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 Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder 

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

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observati-
on i klinikken 
 
360-graders evaluering 

7.1.2 Varetage etiske spørgsmål i klinisk 
praksis, såsom videregivelse af op-
lysninger, indhentning af informeret 
samtykke, og overholdelse af tavs-
hedspligt 
 

Selvstudier 
og 
Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret observati-
on i klinikken 
 
360-graders evaluering 

7.1.3 Udvise professionel personlig og in-
terpersonel adfærd 

Mesterlære i kli-
nikken 

360-graders evaluering  

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

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret vejleder-
samtale 

7.1.5 Erkende egne personlige, faglige og 
etiske grænser 

Mesterlære i kli-
nikken 

Struktureret vejleder-
samtale 

7.1.6 Udvise praktiske kirurgiske evner 
svarende til introduktionslægeniveau 

Mesterlære i kli-
nikken 

360 graders evaluering 
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Skema for progression i kompetencer  
 

 
Kompetencer, der evalueres ved struktu-

reret observation i klinikken  
Audit 

af 
journaler 

Opgaver Struktureret 
vejleder-
samtale 

360° evaluering Kurser 

 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.8, 2.1.3, 
5.1.1, 7.1.2 (forus.) 
 
2.1.1, 2.1.2 (kommunik.) 
 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 1.3.3, 
1.3.13, 5.1.3 (postop.) 
 
2.1.4, 2.1.5, 7.1.1 (info. og jura) 
 
1.1.11.3.12, 1.3.13, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.61, 1.3.4, 1.3.9 
(sår) 
 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 
1.3.7 (sutur.) 
 
 
1.3.8 (ar) 
 
1.3.2, 1.3.5, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12 
(transpl.) 
 
 
 
1.3.6 (lapper) 

 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4 
1.1.9, 1.1.10 
4.1.2 (journal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2, 1.3.5 
(op.beskr.) 
 
 
 

 
 
 
 
2.1.1(case 
til konf.) 
 
5.1.3 (soci-
alt) 
 
 
5.1.2 (an-
meldelser) 
 
 
 
6.1.1, 6.1.2, 
6.1.3 (litt.) 

Introdukti-
onssamtale 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 (lov-
givn.) 
 
 
Justerings-
samtale 
7.1.4, 7.1.5 
(lægerolle og 
etik) 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.6 (lapper) 
 
Slutevalue-
ringssamtale 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.12, 1.3.13, 
2.1.1, 2.1.2, 
3.1.1, 7.1.1, 
7.1.2, 7.1.3, 
7.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.12, 1.3.13, 
2.1.1, 2.1.2, 
3.1.1, 7.1.1, 
7.1.2, 7.1.3, 
7.1.6 

 
Færdighedskursus 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 
 
 
 
 
 
Ledelse, administration 
og samarbejde (LAS I)  
4.1.1 
 
 
 
 
 
Kursus i vejledning i 
klinikken (pæd. II) 
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Reznik’s skala til bedømmelses af operativ teknik 
 
 
 
Struktureret observation af de i målbeskrivelsen specificerede kompetencer skal suppleres 
med bedømmelse af operativ teknik flere gange i løbet af introduktionsuddannelsen.  
 
Til dette anvendes et skematiseret scoringssystem udviklet af R Reznik. Fordelen ved at 
skematisere bedømmelse er, at den uddannelsessøgende mere præcist får at vide, hvad 
der allerede er i orden, og på hvilke punkter der skal ske forbedringer.  
 
Det er ikke afgørende på hvilke operationer færdighederne bedømmes, idet bedømmelse af 
operativ teknik udelukkende handler om adfærden ved operationslejet. 
 
Der foreslås følgende fremgangsmåde: 
Den uddannelsessøgende og hovedvejlederen udvælger en operation til bedømmelse. Det 
besluttes hvem der skal foretage vurderingen. Det kan være hovedvejlederen eller en anden 
erfaren kirurg. Den, der skal vurdere, kan foretage sine observationer som assistent eller 
bedre ved at ”kigge over skulderen”. 
Når bedømmelserne er foretaget, gennemgår den uddannelsessøgende og hovedvejlede-
ren skemaet med henblik på at udpege indsatsområder. 
Bedømmelsen sættes ind i Porteføljen. 
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Reznik’s skala til bedømmelses af operativ teknik 
Reference: Reznik R et al.: Testing technical skills via an innovative ”Bench Station” examination. Am J Surg 1997; 173: 226-30.  

 
Lægens navn……………………………………………………………………………………… 
Da-
to..……..….Operation………………………………………………………………………………………………………...….Kode…………...… 
Hosp./afd……………………….…………….…………. Supervisor……………………. 
 
Cirkuler det tal, der svarer til den uddannelsessøgende læges udførelse inden for hver kategori, uden at tage hensyn til lægens uddannelsesniveau 
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Bilag vedrørende  
Selvstudier 
 
 
Selvstudier er læsning af faglitteratur, lærebøger, tidsskrifter, instrukser, m.m. Dette inklude-
rer også anvendelse af elektroniske medier. Læringen uddybes og fastholdes gennem dia-
log med vejleder og ved refleksion over egen praksis. 
 
Der anbefales som teoretisk basisbog: 
Scandinavian Plastic Surgery  
Ed.: Kuokkanen, Holmström, Åbyholm, Drzewiecki, Forlag: Studentlitteratur AB, 2008. 
 
Som basisbog om operativ plastikkirurgi anbefales: 
Fundamental Techniques of Plastic Surgery 
McGregor, A.D., McGregor I.A., Forlag: Elsevier Customer Service, 2000. 
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Bilag vedrørende  
Opgaver 
 
 
Der er i løbet af introduktionsuddannelsen fire opgaver. Det drejer sig om - 
 
Opgave 1: Forelægge mundtlig problemstilling vedrørende en patient til kolleger på en sådan 
måde, at det kan danne baggrund for beslutning. 
Dette foregår typisk ved konferencer. En eller flere gange aftales det på forhånd med din ho-
vedvejleder, at en forelæggelse vil blive evalueret. Efterfølgende får du mundtlig feedback, 
og din hovedvejleder udfærdiger en kort skriftlig vurdering. Vurderer din hovedvejleder, at 
forelæggelsen lever op til standarden, attesterer vedkommende opnåelsen af kompetencen. 
Vurderinger og attestationer skal indgå i din portefølje. 
 
Opgave 2: Anvende sociallovgivning og sociale hjælpeforanstaltninger i den enkelte patients 
tilfælde. 
Du får af din hovedvejleder en konkret opgave, som du løser og besvarer skriftligt på max. 1 
A4 side. Du får en kort skriftlig vurdering af din hovedvejleder på omstående ark. Vurderer 
din hovedvejleder, at besvarelsen lever op til standarden, attesterer vedkommende. Vurde-
ringer og attestationer skal indgå i din portefølje. 
 
Opgave 3: Kende regler om anmeldelsespligt (bivirkninger, sygdomme). 
Du får af din hovedvejleder en konkret opgave, som du løser og besvarer skriftligt på max. 1 
A4 side. Du får en kort skriftlig vurdering af din hovedvejleder. Vurderer din hovedvejleder, at 
besvarelsen lever op til standarden, attesterer vedkommende. Vurderinger og attestationer 
skal indgå i din portefølje. 
 
 
Opgave 4: Foretage litteratursøgning. Kritisk vurdere videnskabelig litteratur og lærebøger, 
herunder uddrage essensen heraf. Identificere, formidle og argumentere et videnskabeligt 
budskab til kolleger og andet personale. 
Du skal med din hovedvejleder aftale et konkret emne. Om dette skal du foretage litteratur-
søgning, kritisk vurdere litteraturen og præsentere dette for kolleger, typisk ved en undervis-
ningssession i afdelingen. Efterfølgende får du mundtlig feedback, og din hovedvejleder ud-
færdiger en kort skriftlig vurdering. Vurderer din hovedvejleder, at forelæggelsen lever op til 
standarden, attesterer vedkommende. Vurderinger og attestationer skal indgå i din portefølje. 
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Opgave 1 
Forelægge mundtlig problemstilling vedrørende en patient til kolleger på en sådan måde, at 
det kan danne baggrund for beslutning. 
Vurdering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato:__________Attestation:___________________________________________________ 
 
Opgave 2 
Anvende sociallovgivning og sociale hjælpeforanstaltninger i den enkelte patients tilfælde. 
Vurdering af skriftlig besvarelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato:__________Attestation:___________________________________________________ 
 
Opgave 3 
Kende regler om anmeldelsespligt (bivirkninger, sygdomme). 
Vurdering af skriftlig besvarelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato:__________Attestation:___________________________________________________ 
 
Opgave 4 
Foretage litteratursøgning. Kritisk vurdere videnskabelig litteratur og lærebøger, herunder 
uddrage essensen heraf. Identificere, formidle og argumentere et videnskabeligt budskab til 
kolleger og andet personale. 
Vurdering: 
 
 
 
 
 
Dato:__________Attestation:___________________________________________________ 
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360 graders evaluering 
 
Som beskrevet af Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårs-behandling, HOC, 
Rigshospitalet og Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken  
Abdominalcentret, Rigshospitalet. 
 

De uddannelsessøgende læger vurderes inden for de 6 roller  
Den specialefaglige ekspertise (medicinsk ekspert) 
Akademisk kompetence 
Organisation og ledelse 
Kommunikation 
Samarbejde 
Professionalisme 
 

Målgruppe 
Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 
 

360 graders evalueringen 
360 graders evaluering er en velbeskrevet, afprøvet og anerkendt måde, hvorpå man kan vurdere folk 
inden for forskellige roller. Hvordan skemaerne til dette formål skal se ud og hvordan processen om-
kring 360 graders evaluering skal foregå er derimod ikke i faste rammer. 
 

Processen 
Bedømmere udvælges i afdelingen inden for flere faggrupper, og det er hensigtsmæssigt hvis det i 
vid udstrækning er de samme bedømmere hver gang, der foretager en 360 graders evaluering. 
Bedømmerne udvælges i samråd med hovedvejledere, afdelingsledelsen, repræsentanter for de ud-
dannelsessøgende læger samt afdelingssygeplejersker. 
Bedømmerne skal tage sig tid til at foretage bedømmelsen, og begrunde sin vurdering. 
Skemaerne skal behandles fortroligt og afleveres til den uddannelsesansvarlige overlæge i en lukket 
kuvert. 
Den uddannelsessøgende vil være bekendt med hvem bedømmelsesudvalget består af, og vil få 
fremlagt en samlet vurdering af den uddannelsesansvarlige overlæge ved en samtale. Den uddannel-
sessøgende vil ikke få kendskab til den enkelte bedømmers vurdering. Den uddannelsesansvarlige 
overlæge kan dog i særlige tilfælde få en uddybet forklaring om konkrete sager, og bedømmeren kan 
blive bedt om at deltage i et møde. 
 

Selvevaluering 
Den uddannelsessøgende udfylder også sit eget skema. 
 

Konstruktiv feedback 
Den uddannelsessøgendes hovedvejleder og/eller den uddannelsesansvarlige overlæge skal ud fra 
bedømmelserne og selvevalueringen give den uddannelsessøgende læge en konstruktiv feedback. 
En feedback skal give den uddannelsessøgende en god opfattelse af sine egne kompetencer og evt. 
hvilke områder den uddannelsessøgende skal være opmærksom på og evt. udvikle yderligere i for-
bindelse med den videre karriere. 
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Skema til 360 graders evaluering inden for de 6 roller 
 
Uddannelsessøgendes navn………………………………………………………………………….. 
 
Stilling..…………………………………………………………………………................................ 
 
Uddannelseselement (hospital, afdeling)………………………………………………………….. 
 
Periode, Fra dato:…………………………..Til dato:…………………………………………….. 
 
Den uddannelsessøgen-
de læge:  

Meget  
tilfreds-
stillende 

Tilfreds-
stillende 

Behov for 
forbedrin-
ger 

Utilfreds-
stillende 

Ikke mu-
ligt at 
vurdere 

1. Speciale faglig ekspertise,  
i varetagelsen af speciale faglige opgaver og problemstillinger 
 
Demonstrerer teoretisk, 
klinisk og situationsbestemt 
viden og forståelse 
 

     

Demonstrerer sufficiente 
kliniske færdigheder 
 

     

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

     

Kontakter kolleger ved be-
hov for diskussion om pati-
entbehandling 
 

     

Fører journaler af passende 
kvalitet 
 

     

Superviserer adækvat an-
dres arbejde – instruerer og 
superviserer andre ved 
behov 
 

     

2. Akademisk kompetence 
 
Udviser vilje og evne til 
kontinuerligt at opsøge ny 
viden 
 

     

Vurderer og udvikler egen 
ekspertise 
 

     

Bidrager til udvikling af an-
dre og faget generelt 
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Den uddannelsessøgende 
læge: 

Meget  
tilfreds-
stillende 

Tilfreds-
stillende 

Behov for 
forbedrin-
ger 

Utilfreds-
stillende  

Ikke mu-
ligt at 
vurdere  

3. Organisation og ledelse 
Organiserer og prioriterer arbejdet med respekt for krav om effektivitet og sikkerhed med 
hensyntagen til egne og organisationens ressourcer. 
 
Orienterer sig om de dagli-
ge personaleressourcer og 
organisatoriske forhold i 
forbindelse med planlæg-
ning og afvikling af ar-
bejdsopgaver 
 

     

Anvender den tid der er til 
rådighed på en effektiv må-
de 
 

     

Delegerer på passende vis 
arbejde ud til andre 
 

     

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

     

Giver konstruktiv feedback 
på løste opgaver 
 

     

4. Kommunikation,  
Effektiv professionel kommunikation med forståelse og respekt for modtagerens ønsker 
og behov for information og dialog 
 
Kommunikerer effektivt 
med samarbejdsparter 
vedr. afvikling og priorite-
ring af arbejdsopgaver og 
evt. omprioritering. 
 

     

Behandler patienter høfligt 
og hensynsfuldt 
 

     

Involverer patienter i be-
slutninger om deres be-
handling 
 

     

Respekterer patienters pri-
vatliv og værdighed 

     



 24

 
Den uddannelsessøgende 
læge: 

Meget  
tilfreds-
stillende 

Tilfreds-
stillende 

Behov for 
forbedrin-
ger 

Utilfreds-
stillende  

Ikke mu-
ligt at 
vurdere  

5. Samarbejde 
Arbejder effektivt sammen med andre 
 
Bidrager konstruktivt ved 
teamsamarbejde  
 

     

Udviser respekt og op-
mærksomhed på andres 
faglighed 
 

     

Indtager situationsbestemt 
rolle og funktion og bidra-
ger med egen ekspertise 
 

     

 
6. Professionalisme 
Udviser ansvarlighed i udøvelsen af praksis   
 
i relation til patienter 
 

     

i relation til kolleger 
 

     

i relation til organisationen 
 

     

i relation til faget 
 

     

i relation til omverdenen 
 

     

Accepterer kritik og er i 
stand til at reagere kon-
struktivt.  
 

     

Er bevidst om egne kompe-
tencer, såvel stærke som 
svage sider. 
 

     

Har forståelse for og aner-
kender interessekonflikter i 
samarbejdsrelationer. 
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Begrundelse ønskes for vurdering i kolonnerne ”behov for forbedringer”, ”utilfredsstil-
lende” og ”ikke muligt at vurdere” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Kommentarer i øvrigt 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Dato:……………………………. 
 
Skema udfyldt af :…………………………………………………………………….. 
 



 26

Bilag vedrørende  
Audit af journaler 
 
 
Audit af journaler har til formål at vurdere kvaliteten af den skriftlige dokumentation af klinisk 
virksomhed. Dette kan med fordel gøres skematiseret.  
 
Der foregår i løbet af introduktionsuddannelsen to audit af journaler.  
 
Den første drejer sig om journaldokumentation af forundersøgelsessituationen og postopera-
tiv behandling. Kompetencerne er: 

 
Den anden drejer sig om journaldokumentation af operativ virksomhed. Der er som emne 
valgt hudtransplantation. Kompetencerne er: 
 
1.3.2 Redegøre for anvendelse af 

• Fuldhud 
• Delhud 
• Composite graft 
• Andre transplantater (brusk, nerve, fedt) 

1.3.5 Vælge egnede donorsteder og redegøre for principper ved opheling heraf 
 
Der foreslås til begge audit følgende fremgangsmåde: 
Den uddannelsessøgende udvælger 3 journaler hvor vedkommende har stået for de i forhold 
til ovennævnte kompetencer relevante del af dokumentationen. Journalerne gennemgås af 
den uddannelsessøgende og hovedvejlederen. Til hovedvejlederens vurdering kan anvendes 
de relevante dele af skemaet til Case-baseret Diskussion.   

1.1.1 Modtage, undersøge og vurdere plastikkirurgiske patienter 
1.1.2 Skrive en struktureret plastikkirurgisk journal, stille en tentativ diagnose og tilrette-

lægge et undersøgelsesprogram baseret på diagnosen 
1.1.3 Ordinere, tolke og handle på almindelige biokemiske, billeddiagnostiske og klinisk 

fysiologiske undersøgelser 
1.1.4 Erkende og medinddrage risikofaktorer i beslutningsprocesser vedrørende plastikki-

rurgi, og i nødvendigt omfang henvise til relevant speciale til præoperativ optimering 
1.1.9 Diagnosticere og initialt behandle patient i shock samt visitere til relevant behandler 
1.1.10 Instituere relevant og adækvat smertebehandling såvel præ- som postoperativt 
4.1.2 Anvende relevante administrative regler og love i egen arbejdspraksis 
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Case-baseret Diskussion (CBD) 
 
Uddannelsessøgendes navn:__________________________________________________________ 
 
Stillingsnummer:_______________________________________Dato:___________________________ 
 
Hospital/Afdeling:_______________________________________________________________________ 
 
Patientforløb/klinisk problemstilling:_____________________________________________________ 
 
 
Under den case-baserede diskussion skal den uddannelsessøgende vurderes mhp. forståelse for nedenståen-
de 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 patien-
ten     

Dokumentation af indgreb og postoperative plan i journalen 
incl. koding     

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 iden-
titet på operationsstuen, evt. markering og afholdelse af time 
out 

    

Generel klinisk forståelse af casen     

Kommentarer/plan for forbedring: 
 
 
 
 
 
Vejleder:___________________________________________________________________________ 
 
Underskrift:_________________________________________________________________________ 
  


