
  Introduktionslæge  
Ortopædkirurgisk afd.O, OUH Odense   

 



Årets højdespringer 2015 

 Pris uddelt af Sundhedsstyrelsens 
inspektorordning 

 Uddeles til den afdeling der ved 
inspektorbesøg har fået den største 
forbedring af uddannelsen 

 



Ortopædkir. Afd. Odense 

En stor ortopædkir afdeling med 2 matrikler   
Odense og Svendborg                                          
Fungerer med hver sin uddannelsesfunktion 

 

75 læger i Odense 

Heraf 

14 hovedudd.læger 

4 introlæger 

Ca. 5 basislæger 

 

 

   



Uddannelsestiltag 

 Afdelingens uddannelsesfunktion styrket 

 Uddannelsestavle 

 Introduktion forbedret 

 Mere undervisning 

 Øget fokus på formalia og evaluering 

 Vejledersamtaler 

 Udd.planer 

 360 gr. evaluering mv. 

 



Styrket uddannelse 

 To udd.ansvarlige overlæger 

 Tre udd.koordinerende yngre læger 
(heraf en introlæge) 

 Oprettet uddannelsesudvalg på 
afdelingen 

 Sekretærhjælp 



Uddannelsestavle 



Introduktion 

 

 Alle læger: 

 To dage introundervisning til 
 afdelingens funktioner og sektorer   

 En dag undervisning i skadestuebeh. 

Læger i introstillinger: 

 De første to uger introduktion og 
 følgevagter 



Undervisning 

 En time morgenundervisning hver onsdag 

 Skadestueundervisning i FAM tirsdag  

 3 min indlæg dagligt ved morgenkonf. 

 Forskningsmøde hver måned 

 Regional undervisning for Introlæger 



Evaluering 

 Kompetencer skal i stor grad godkendes 
af daglige kliniske vejledere                    
- i mindre grad af hovedvejleder 

 Minimum 4 vejledersamtaler i introforløb. 

 Cases udvalgt af introlægen gennemgås 
ved vejledersamtalerne 

 360 graders evaluering efter ca. ½ år i 
introstilling, køres i stor grad af sekretær 



Julie Brandt  
Netop gennemført introforløb 

,  



Julie Ringstrøm Brandt 

Introstilling ortopædkirurgisk afdeling, OUH Odense fra 

sep. 2014 - sep. 2015 



Operativ evaluering 

Sikrer kvaliteten af 

afdelingens operative 

behandling 

Redskab til struktureret læring 

og evaluering af operative 

færdigheder hos 

uddannelsessøgende læger 

Tidligere et stykke papir, nu 

en bog. Man kan altid have 

den i lommen.  



Regionale kurser 

Kursusrække på 6 sessioner fordelt ud på året 

Indholdet spændende, relevant og lærerigt. Hver gang 

inddrages egne cases i undervisningen 

Emner som basal osteosyntese, traumemodtagelse, 

infektioner, børneortopædi m.fl. 

Mulighed for at mødes med introlæger på de andre 

sygehuse i regionen og udveksle viden, erfaringer og evt. 

frustrationer  



Uddannelsesplan 

Laves sammen med vejleder, hvor der opsættes mål for 

opholdet  

Afdelingen går meget op i at der bliver lavet 

uddannelsesplaner  

Seddel på tavle, hvor der skal skrives datoer for 

vejledersamtaler og udarbejdelse af uddannelsesplan. 

Desuden skal planen sendes til uddannelsesansvarlige 

overlæger. Hvis ikke får man en kærlig reminder på mail 



OP - akutstuen 

Som introlæge er man på akutstuen 4-5 gange om 

måneden.  

Her har man ansvaret for at pt. er klar til operation, 

afkrydsning, lejring og generelt at flowet kører på stuen 

Altid skemalagt en speciallæge fra traumesektoren, som 

superviser på akutstuen 

Man står aldrig alene med noget, man ikke kan håndtere  



Afdeling o, OUH  

Generelt utroligt rare mennesker - alle vil rigtig gerne 

lære fra sig.   

Viser man som introlæge selv interesse og engagement 

er der stor mulighed for læring 

Plads til spørgsmål - også de 'dumme' 


