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Oto-rhino-laryngologi 

 
 
Faget omfatter: 
 

• Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske 
sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, 
svælg, strube, halsens bløddele inkl. glandula thyreoidea samt ansigtsskelet.  

• Diagnostik endoskopiske undersøgelse af sygdomme i pharynx, larynx, 
mediastinum, bronkier, oesofagus etc..  

• Kranienervediagnostik incl.vestibulær undersøgelse. 

• Audiologi er et ekspertområde indenfor oto-rhino-laryngologi, hvor udredning og 
behandling af høretab foregår. 

  
Omkring en række tilstande/sygdomme er der et samarbejde med andre specialer. Det 
drejer sig bl.a. om: 

 
• Onkologi (behandling af maligne tumorer lokaliseret i specialets regioner) 

• Anæstesiologi (vanskelig intubation etc.).  

• Thoraxkirurgi 

• Sygdomme i gl.thyreoidea og gl.paratyreoidea 

• Pædiatri 

• Neurokirurgi (især patienter med svære hovedtraumer, kranio-faciale misdannelser, 
tumorer i kraniebasis og acusticus neurinomer) 

• Plastikkirurgi (større ansigtsskader, og rekonstruktioner efter større hoved-
halskirurgi bl.a. i forbindelse med cancerkirurgi).  
  
   

Patientklientellet spænder meget bredt over et aldersinterval fra nyfødte til gamle med 
sygdomsintensiteter fra "raske" med mindre problemer til alvorligt syge. Som en 
konsekvens heraf rummer specialet også palliation og terminal behandling. 
En stor del af patienterne får foretaget større eller mindre kirurgiske indgreb forudgået af 
forskellige udredningsprogrammer. Specialet har et stort antal ambulante undersøgelser 
og behandlinger både i speciallægepraksis og på hospitalsafdelingerne. 
Endelig er en del af patienterne akut syge med behov for akut medicinsk og/eller kirurgisk 
intervention.  
Ca. 60 % af fagets speciallæger er praktiserende speciallæger. 
Indenfor samtlige områder foregår desuden såvel eksperimentel som klinisk forskning.  
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Der er samarbejde med andre øre-næse-hals-afdelinger uden for landets grænser, og 
arbejde eller forskning i udlandet med henblik på højnelse af det faglige niveau er en fordel 
i det fremtidige arbejde indenfor specialet. 
  

Faglig profil 
 
Specialet oto-rhino-laryngologi er et kirurgisk speciale, hvorfor kirurgisk håndelag er vigtigt. 
Kendskab til/ rutine i basalkirurgiske færdigheder og kirurgisk håndelag er derfor 
nødvendigt for at komme i betragtning ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling 
 
Bedømmelsen af specialerelevant kirurgisk håndelag, kirurgisk erfaring samt egnethed 
generelt foretages af den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med den kliniske 
vejleder og dokumenteres i bedømmelsesskemaet (bilag 1).  
 
Endvidere vægtes: 
 

• Kirurgisk erfaring fra andre kirurgiske afdelinger med samarbejdsrelationer til 

specialet 

• Forskningserfaring, gerne specialerelevant 

• Fagligt engagement med deltagelse i speciale relevante kongresser og kurser 

• Specialerelevant undervisningserfaring  

• Fagligt relevant arbejde i udlandet 

• Gode tværfaglige samarbejdsrelationer og kommunikationsevner 

 
Relevant kirurgisk erfaring og forskningserfaring vægtes tungere end de andre punkter ved 
bedømmelsen. 
 
 

Ansøgning 
 
Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling vil følgende kvalifikationer blive prioriteret: 
 

• Gennemført introduktions stilling i oto-rhino-laryngologi ved ansættelsesstart i 

hoveduddannelsesstilling 

• Underskrevet operationsliste, cv samt bedømmelsesskema vedlægges 

ansøgningen. 

 

Ansættelsessamtalen 

Da antallet af ansøgere normalt overstiger antallet af opslåede forløb, vil udvælgelse af 
ansøgere til ansættelsessamtale blive gennemført på grundlag af fremsendte ansøgninger 
og medsendt dokumentation. 
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Der vil blive gennemført en obligatorisk ansættelsessamtale formet som et 
kompetencebaseret og struktureret interview, hvor kandidatens evner vurderes i forhold til 
et antal specifikke kompetencer.  
 
Foruden evalueringen vil samtalen have til formål at give en grundigere introduktion til 
specialet og dermed sikre den bedst mulige afstemning af forventninger hos både 
ansættelsesudvalg og ansøger. 

 


