Introstilling kompetencekort 1
Basal ØNH undersøgelsesteknik

Denne kompetence vurderes ved en struktureret samtale/instruktion efterfulgt af observation af klinisk
arbejde (to patientundersøgelser). Uanset om kompetencen godkendes eller ej, giver supervisor specifik
og konstruktiv feedback til den uddannelsessøgende.
Teoretisk gennemgang
Gennemgår relevante parametre for vurdering af almen status
Gennemgår otomikroskopi inkl. brug af Siegels tragt og stemmegaffel, herunder
relevante og hyppige fund.
Gennemgår anterior rhinoskopi samt dugprøve herunder relevante og hyppige fund.
Gennemgår fleksibel endoskopi (rhino-pharyngo-laryngoskopi), herunder relevante og
hyppige fund.
Gennemgår mundhuleundersøgelse, tandstatus samt vurdering af oropharynx, herunder
relevante og hyppige fund.
Gennemgår palpation af halsen, herunder relevante og hyppige fund.
Gennemgår en vestibulogisk undersøgelse, herunder relevante og hyppige fund.
Gennemgår en otoneurologisk undersøgelse, herunder relevante og hyppige fund.
Case – Objektiv undersøgelse x 2
Varetager løbende kommunikation med patienten
Foretager en fuld ØNH-undersøgelse på passende vis
Præsenterer fund i journalform på passende vis
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt
Supervisors underskrift:
Dato:

Godkendt

Introstilling kompetencekort 2
Præoperativ vurdering

Denne kompetence opnås ved en struktureret samtale, der tager udgangspunkt i observation af klinisk
arbejde (indlæggelse/forundersøgelse af en patient til operation)
Uanset om kompetencen godkendes eller ej, giver supervisor specifik og konstruktiv feedback til den
uddannelsessøgende.
Case-gennemgang
Varetager empatisk kommunikationen med patienten
Supplerer med relevant anamnese med henblik på forestående kirurgi
Supplerer med relevant objektiv undersøgelse med henblik på forestående kirurgi
Revurderer kritisk den fortsatte operationsindikation
Informerer patienten om indgreb og bivirkninger på relevant og passende vis
Ordinerer relevante parakliniske undersøgelser med henblik på forestående kirurgi
Journalfører fund og plan på passende vis
Teoretisk gennemgang
Redegøre for medicinske forhold, der kræver udredning eller specialistvurdering, før
forestående kirurgi herunder specifikke hjertekarsygdomme, lungesygdomme og
endokrinologiske sygdomme
Redegøre for luftvejsrelaterede forhold, der bør journalføres, i forhold til den
anæstesiologiske varetagelse af patienten
Er bekendt med ASA klassificeringen af patienter
Redegøre for indikationer for rutinemæssige præoperative parakliniske undersøgelser
Redegøre for perioperativ regulering af antitrombotisk behandling
Redegøre for indikation for perioperativ tromboseprofylakse
Redegøre for indikation for præoperativ antibiotikaprofylakse
Redegøre for regler vedr. informeret samtykke til operation
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt
Supervisors underskrift:
Dato:

Godkendt

Introstilling kompetencekort 3
Postoperativ stuegang

Denne kompetence opnås ved en struktureret samtale, der tager udgangspunkt i observation af klinisk
arbejde (Stuegang på en patient). Uanset om kompetencen godkendes eller ej, giver supervisor specifik
og konstruktiv feedback til den uddannelsessøgende.
Case-gennemgang
Informerer patienten om forløb og evt. indgreb på relevant vis
Varetager empatisk kommunikation med patienten
Vurderer patienten anamnestisk og objektivt (herunder vurdering af mulige
postoperative komplikationer)
Afklarer patienten i forhold til ernæring, mobilisering, smertelindring, særlige
postoperative forholdsregler inkl. behov for sygemelding
Informerer patienten om videre plan
Kommunikerer plan og evt. særlige forhold til relevante samarbejdspartnere (herunder
plejepersonale)
Journalfører fund og plan
Teoretisk gennemgang
Redegøre for særlige postoperative forhold i forbindelse med ørekirurgi
Redegøre for særlige postoperative forhold i forbindelse med næse-bihulekirurgi
Redegøre for særlige postoperative forhold i forbindelse med mundhulekirurgi
Redegøre for særlige postoperative forhold i forbindelse med halskirurgi
Redegøre for særlige postoperative forhold i forbindelse med skull-basekirurgi
Redegøre for risiko for hypocalcæmi, herunder symptomer, kliniske fund samt
behandling heraf
Redegøre for almen smertebehandling, behandlingstrappe og bivirkninger til
smertebehandling
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt
Supervisors underskrift:
Dato:

JA

Introstilling kompetencekort 4
Luftvejshåndtering

Denne kompetence opnås ved en struktureret samtale, der tager udgangspunkt i observation af klinisk
arbejde (kanyleskift). Uanset om kompetencen godkendes eller ej, giver supervisor specifik og
konstruktiv feedback til den uddannelsessøgende.
Case-gennemgang
Iværksætter relevante tiltag i forbindelse med skift af trakealkanyle
(Sug, pandelampe, maske, handsker, ny kanyle, langt spekulum)
Udnytter tilstedeværende ressourcer, assistenter/sygeplejersker, på relevant vis
Varetager løbende kommunikation med patienten
Kan foretage skift af trakealkanyle
Formulerer plan for det videre forløb, fugtning, sugning, fremtidige skift og lign. samt
kriterier for justering af planen
Teoretisk gennemgang
Kan redegøre for tegn på kompliceret eller vanskeligt kanyleskift inkl. relevant strategi
og teknik i den forbindelse
Redegøre for kliniske parametre og fund relevante for vurdering af den påvirkede
luftvej herunder SAT, RF, BT og puls
Redegøre for sygdomstilstande, der er relateret til en akut truet luftvej
Redegøre for medicinsk behandling af luftvejsobstruktion, indikation, tid til effekt og
varighed af virkning
Redegøre, trin for trin, for den kirurgiske procedure; elektiv trakeotomi
Kan præsentere relevante medicinske differentialdiagnoser for respirationsbesvær hos
patienten, hvor der ikke objektivt findes tegn på obstruktion af øvre luftvej
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt
Supervisors underskrift:
Dato:

Godkendt

Introstilling kompetencekort 5
Akutte næse- bihule- og halstilstande

Denne kompetence opnås ved en struktureret samtale, der tager udgangspunkt i observation af klinisk
arbejde (Akut næse- bihule- eller halspatient). Uanset om kompetencen godkendes eller ej, giver
supervisor specifik og konstruktiv feedback til den uddannelsessøgende.
Case-gennemgang
Iværksætter relevante tiltag i forbindelse med initial modtagelse af en akut patient
(Umiddelbar vurdering af almen tilstand evt. iv-adgang, maske, hansker osv.)
Udnytter tilstedeværende ressourcer, assistenter/sygeplejersker på relevant vis
Varetager løbende kommunikation med patienten
Optager relevant anamnese og forholder sig til den
Udfører relevant objektiv undersøgelse af patienten
Stiller relevant tentativ diagnose og opstarter initial udredning og behandling
Teoretisk gennemgang
Kort redegøre for epistaxis, herunder det kliniske billede, udredning, behandling,
komplikationer
Kort redegøre for septumhæmatom, herunder det kliniske billede, udredning,
behandling, komplikationer
Kort redegøre for peritonsillær absces, herunder det kliniske billede, udredning,
behandling, komplikationer
Kort redegøre for epiglottitis, herunder det kliniske billede, udredning, behandling,
komplikationer
Kort redegøre for nekrotiserende fasciitis, herunder det kliniske billede, udredning,
behandling og komplikationer
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt
Supervisors underskrift:
Dato:

Godkendt

Introstilling kompetencekort 6
Akutte Øretilstande

Denne kompetence opnås ved en struktureret samtale der tager udgangspunkt i observation af klinisk
arbejde (akut øre-patient). Uanset om kompetencen godkendes eller ej, giver supervisor specifik og
konstruktiv feedback til den uddannelsessøgende.
Case-gennemgang
Iværksætter relevante tiltag i forbindelse med initial modtagelse af akut patient
(Umiddelbar vurdering af almen tilstand, evt iv-adgang, maske, handsker osv.)
Udnytter tilstedeværende ressourcer, assistenter/sygeplejersker på relevant vis
Varetager løbende kommunikation med patienten
Optager relevant anamnese og forholder sig til den
Udfører relevant objektiv undersøgelse af patienten
Stiller relevant tentativ diagnose og opstarter initial udredning og behandling
Journalfører relevant
Teoretisk gennemgang
Kort redegøre for akut otitis media, herunder det kliniske billede, udredning,
behandling samt komplikationer.
Kort redegøre for akut mastoiditis, herunder det kliniske billede, udredning, behandling
samt komplikationer
Kort redegøre for uforklaret akut kranienervepåvirkning (facialisparese, sudden
deafness), herunder det kliniske billede, udredning, behandling samt komplikationer
Kort redegøre for otogen svimmelhed (vestibularis neurit, BPPV, Mb. Meniere),
herunder det kliniske billede, udredning, behandling og differentiale diagnoser
Demonstrere en HINTS undersøgelse og redegøre for fund
Redegøre for hensigtsmæssig kommunikation med hørehæmmet patient
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt
Supervisors underskrift:
Dato:

JA

Introstilling kompetencekort 7
Basal kirurgisk teknik

Denne kompetence opnås ved en struktureret samtale, der tager udgangspunkt i observation af klinisk
arbejde (assistance funktion til kirurgi) på to patienter. Uanset om kompetencen godkendes eller ej,
giver supervisor specifik og konstruktiv feedback til den uddannelsessøgende.
Case-gennemgang x 2
Deltager i identifikation af patienten umiddelbart før operationen og forstå den
lægelige rolle i time-out før kirurgi
Foretager steril kirurgisk vask
Indtegner relevante kendemærker og markerer efter anvisning incisionens placering
Åbner svarende til hudniveau
Varetager assistance-funktionen
Lukker dybere lag på halsen
Lukker hudniveau på halsen
Teoretisk gennemgang
Redegøre for retningslinjer for sikker kirurgi
Redegøre for proceduren for steril vask og forholdsregler ved brud på steriliteten
Have kendskab til basale kirurgiske instrumenter og deres brug
Have kendskab til klassiske adgange ved åben halskirurgi
Være bekendt med basalt apparatur benyttet på operationsgangen (ultralyd, diatermi og
nervestimulator)
Være bekendt med almene suturmaterialer og teknik til simpel hudsutur
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt
Supervisors underskrift:
Dato:

Godkendt

Introstilling kompetencekort 8
Basal pædiatrisk otorhinolaryngologi

Denne kompetence opnås ved en struktureret samtale, der tager udgangspunkt i observation af klinisk
arbejde. Uanset om kompetencen godkendes eller ej, giver supervisor specifik og konstruktiv feedback
til den uddannelsessøgende.
Case-gennemgang
Optager relevant anamnese
Optimerer barnets kooperation og lejring/placering, evt. i samarbejde med
assistent/forældre, herunder erkende begrænsninger
Foretager relevant objektiv undersøgelse herunder korrekt valg af instrumenter
Varetager kommunikationen med barn og forældre, samt vurdere operationsindikation
Journalfører kontakten relevant
Teoretisk gennemgang
Redegøre for de særlige anatomiske forhold hos børn for så vidt angår øre, øregang,
bihuler, mund og svælg samt øvre luftveje
Redegøre for tegn til akut luftvejstruet barn og primære årsager hertil
Redegøre for indikationer for drænanlæggelse, adenotomi og tonsillektomi, samt
kontraindikationer og komplikationer
Redegøre for håndtering af fremmedlegemer i øre, næse og hals samt komplikationer
hertil
Redegøre for særlige forhold vedr. smertebehandling hos børn
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt
Supervisors underskrift:
Dato:

Godkendt

Introstilling kompetencekort 9
Tonsillektomi (niveau D)

Denne kompetence opnås ved en struktureret samtale, der tager udgangspunkt i observation af klinisk
arbejde. Uanset om kompetencen godkendes eller ej, giver supervisor specifik og konstruktiv feedback
til den uddannelsessøgende.
Case-gennemgang
Varetager empatisk kommunikation med patienten
Sikrer den fortsatte operationsindikation
Optimerer lejringen af patienten
Placerer Boyles-Davies gag i korrekt størrelse
Gennemfører dissektion i korrekt plan
Opnår hæmostase med relevante tiltag
Gennemfører operationen med fornøden respekt for væv og strukturer
Anvender relevante instrumenter korrekt under operationen
Demonstrerer, på bedøvet patient, metode til hæmostase ved tonsilefterblødning
(kompression)
Journalfører indgrebet relevant
Teoretisk gennemgang
Redegøre for indikationer for tonsillektomi
Redegøre for komplikationer til tonsillektomi og behandling heraf
Redegøre for forholdsregler ved kirurgisk blødning hos børn og voksne
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt
Supervisors underskrift:
Dato:

Godkendt

Introstilling kompetencekort 10
Akademisk arbejde
Denne kompetence opnås ved gennemførsel af et fokuseret akademisk arbejde. Opgaven vælges
sammen med vejleder, og kan være en gennemgang/opdatering af en instruks eller lignende
gennemgang af et afgrænset fagområde.
Opgaven skal inkludere en skriftlig problemformulering, en relevant litteratursøgning, en skriftlig
fremlæggelse af konklusionen, som godkendes af vejleder.
Kompetencekortet opnås efter kort mundtlig fremlæggelse af opgaven i plenum.
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt
Vejleders underskrift:
Dato:

Introstilling kompetencekort 11
Karrierevejledning
Dette uddannelseselement opnås ved gennemførsel af en karrierevejledende samtale med vejleder og en
repræsentant fra uddannelsesteamet (uddannelsesansvarlig overlæge og/eller
uddannelseskoordinerende yngre læge).
Ved samtalen skal nedenstående punkter gennemgås. Samtalen forventes at kunne gennemføres på 1020 minutter.
Gennemført
Vejleder fremlægger afdelingens indtryk af kursisten, herunder det faglige
niveau, den faglige progression og kollegiale/sociale funktion
Kursisten fremlægger sit indtryk af afdelingen og egen opfattelse af faglig
udvikling og niveau
Uddannelsesrepræsentant kommenterer på det fremlagte
Konklusion
Afkrydsning
Introlægens forløb forventes godkendt og lægen anbefales derved til en
hoveduddannelse
Introlægens forløb forventes ikke godkendt og lægen vejledes til en
karrierevej uden for specialet.
Introlægens forløb forventes ikke godkendt på det foreliggende. Der laves
specifik handlingsplan og overvejes forlængelse af introforløbet. Denne
samtale skal gentages efter senest tre måneder.

Dato:
Vejleders underskrift:

Uddannelsesrepræsentants underskrift:

