
NB: De sorte felter markerer at kompetenceniveauet IKKE kræves under introduktionsuddannelsen. 

 

 
Operation artroskopi - introduktionsuddannelsen 
Lægeroller:  Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Organisator, Professionel, Sundhedsfremmer 

Kompetence Konkretisering af mål Niveau for opnået kompetence 
Klargøring Sikrer at instrumenter og implantater er til stede. Stillingtagen til fx blokade, koagulerende behandling, 

antibiotisk profylakse. 

 
Lejring og 
afdækning 

Sikrer at feltet bliver tilgængeligt for indgrebet.  
Tager højde for komfort (for patienten) og sikkerhed. 
Tager stilling til blodtomhed og behov for røntgengennemlysning 
 

             
Tjek ind Udfører sikker kirurgi efter lokale retningslinjer 

                     
Samarbejde Informerer operations- og anæstesipersonale om planlagt strategi før indgrebet og opdaterer løbende status 

under indgrebet. 
 

 
Indgreb 
 

Afholder timeout 
Anvender kirurgisk teknik mhp. at minimere skader på væv. 
Integrerer viden om anatomi, utensilier og funktion af væv til effektiv udførelse af indgrebet. 
Kan ændre strategi, hvis indgrebet ikke skrider frem som planlagt.  
Identificerer komplikationer og kan håndtere disse eller tilkalder assistance ved behov.   

Tjek ud 
 

Udfører sikker kirurgi efter lokale retningslinjer 

             
Postoperativt 
 

Informerer patienten om operation, gentager postoperativ plan, lægger plan for immobilisering, smerteplan, 
anden medicinering, genoptræning, ambulant opfølgning. 
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NB: De sorte felter markerer at kompetenceniveauet IKKE kræves under introduktionsuddannelsen. 

 

 

Vejledning – kompetencekort i operation 

 

Formål:    At teste evnen til at udføre operativ behandling af patienter  

Ramme:    Kan anvendes ved alle operationer.  

Eksempel:   Alle procedurer, der kategoriseres som operation. Kortet kan suppleres med andre feed-back redskaber som fx NOTSS og OSATS. 
Specielt kan den tekniske del af indgrebet med fordel vurderes på baggrund af en OSATS-vurdering. I øvrigt bruger supervisor sin 
viden om indgrebet til at vurdere den tekniske udførsel af indgrebet inkl. alle delprocedurer.  

Fokuspunkter:  Det er hensigten, at der lægges vægt på, at uddannelseslægen er forberedt både teoretisk og praktisk. Desuden, at 
uddannelseslægen sikrer sig, at samarbejdspartnere som fx anæstesi og operationspersonale er informerede om det planlagte 
indgreb og eventuelle mulige afvigelser og/eller risikosituationer.  

I selve det kirurgiske indgreb lægges vægt på at uddannelseslægen er bekendt med alle delelementer af indgrebet, har passende 
progression, anvender assistent fornuftigt og ikke laver unødig skade på vævet ved proceduren.  

 Udover vurdering af den operative kerneopgave, skal der lægges vægt på om uddannelseslægen er forudseende og udviser 
situationsbevidsthed. Også her skal der lægges vægt på, at lægen informerer samarbejdspartnere og ligeledes er lydhør overfor 
relevant information eller forslag. 

Det er afgørende, at uddannelseslægen demonstrerer høj grad af grundighed i planlægningen af alle aspekter af det postoperative 
forløb. 
 


