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UEMS OPTRÆ�I�GS-LOG-BOG I  OTO-RHI�O-LARY�GOLOGI – HOVED/HALSKIRURGI 

 
 
 
 
 

UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES (UEMS) 
EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS) 

 
 
 
 
 

OTO-RHINO-LARYNGOLOGI 
 - HOVED/HALSKIRURGI 

 
 
 

OPTRÆNINGSPROGRAM 
 
 
 

INTRODUKTION 
 
UEMS-ORL (Section and Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery) har 
udarbejdet et europæisk optræningsprogram til øre-næse-halsspecialet.  Dette program 
kan anvendes som retningslinie for optræningsstederne og sikrer, at de lever op til de 
europæiske krav  udarbejdet af den europæiske bestyrelse i UEMS. Vi arbejder hen imod 
kompetencebaserede vurderinger.  

 
 
DEFINITION 
 
ORL-HNS (Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery) er et speciale, der beskæftiger 
sig med funktioner, sygdomme, traumer, deformiteter, diverse børne- og voksenlidelser, 
sygdomme i ører, os temporalis, kranie (lateral tog anteriort), næse, sinus paranasalis, 
mundkavitet, pharynx, larynx, trachea, esophagus, hoved, hals, thyreoidea, spyt- og 
tåreglandler samt tilstødende strukturer.  Det omfatter ligeledes undersøgelse og 
behandling af audiologiske, vestibulære og olfaktoriske lidelser samt smagssans- og 
kranienervelidelser. Herudover menneskelig kommunikation mht. tale, sprog og 
stemmelidelser. Nogle af de sydomme, øre-næse-halsspecialisten diagnosticerer, ligger i 
områder, der støder op til andre specialer, og disse lidelser behandles i tæt samarbejde 
med andre specialister.                  
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OPTRÆNINGSPROGRAM 
 
Optræningsprgrammet omfatter følgende: 
 

1. Erhvervelse af grundlæggende kirurgiske og teoretiske principper indenfor 
anatomi, fysiologi, patologi, ætiologi, symptomatologi samt behandling af 
sygdomme i ører, os temporalis, kranie (lateralt og anteriort), næse, sinus 
paranasalis, mundkaviteten, pharynx, larynx, trachea, esophagus, hoved, 
hals, thyreoidea, spyt- og tåreglandler samt tilstødende strukturer. Der skal 
især lægges vægt på det teoretiske grundlag indenfor audiologi, foniatri, 
vestibulære lidelser, allergi, immunologi, onkologi og de grundlæggende 
principper indenfor plastik- og rekonstruktionskirurgi. 

 
 
2. Kursister bør have adgang til udstyr til dissektion af os temporalis og sinus 

paranasalis.  Der skal ligeledes være mulighed for at kursister kan opnå 
erfaring med grundlæggende kirurgiske teknikker indenfor følgende områder: 
Øre, kranie (lateralt og anteriort), næse, sinus paranasalis, mundkavitet, 
pharynx, larynx, trachea, esophagus, hoved, hals, thyreoidea, spyt- og 
tåreglandler samt tilstødende strukturer. Der anvendes enten reelle eller 
virtuelle teknikker. 

 
 
3. En stigende klinisk ansvarlighed og kirurgisk erfaring erhverves/opnås og 

skal føres til protokol i log-bogen. 
                                                                        

 
4. En liste over diagnostiske procedurer (A), ikke-kirurgiske færdigheder (B)  og 

kirurgiske færdigheder (C) er blevet udarbejdet af UEMS ORL-HNS Section 
and Board og er angivet på siderne  8-39. 

 
2 

5. Det europæiske optræningsprogram kræver dokumentation af alle de 
operationsprocedurer, der er specificeret under “generel viden” i 
underafsnittet kirurgiske færdigheder. Der kræves bekræftelse af kursistens 
fortløbende kompetenceniveau.  
Der findes 3 kategorier. 
 

(a) Kursisten assisterer supervisoren ved proceduren   
(s) Kursisten bliver  superviseret og får assistance af supervisoren  
     mens han/hun udfører  proceduren 
(i)  Kursisten udfører proceduren selvstændigt (supervisoren er 
      tilstede) 

 
 

6. Logbogen kan bruges til udveksling af de europæiske 
optræningsprogrammer og giver en introduktion til avancerede færdigheder 
indenfor øre-næse-halsspecialet. 
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UNDERSØGELSE OG VURDERING 
  

1. Undersøgelse af kursistens teoretiske og praktiske viden kan inddrages i det 
europæiske optræningsprogram. Kursister bør henvises til deres nationale krav. 

 
2. For at få anerkendelsesbeviset må kursisten have opnået det forventede videns- og 

færdighedsniveau, som den europæiske bestyrelse sætter, før han/hun må have lov 
til at praktisere som selvstændig øre-næse-hals-specialist. 

 
3. Hver kursist bør kende alle diagnostiske og terapeutiske (kirurgiske og ikke-

kirurgiske) procedurer, der vedrører emnet otorhinolaryngologi og hoved/halskirurgi. 
 

4. Supervisoren er ansvarlig for at bekræfte kursistens kompetence, hvad angår 
procedurer og færdigheder i henhold til log-bogens ”generel viden” Han/hun påfører 
datoen for, hvornår kompetencen er opnået i kolonne 6. 

 
5. Log-bogens indhold med den seneste udvikling bliver løbende opdateret af den 

europæiske bestyrelse. 
 

 
LOG-BOGENS INDHOLD 
 
Log-bogen er inddelt i 6 dele: 
 
 I Grundlæggende mål 
 II Otologi 
 III Næse og sinus paranasalis 
 IV Larynx, tracheobronkiale træ 
 V Oralkavitet, pharynx, esophagus 
 VI Hoved/hals og anæstesi 
 

Viden og forståelse af emnerne i afsnit I “grundlæggende mål” er påkrævet. 
 
De følgende afsnit II-VI indeholder de klassiske områder indenfor det nuværende øre-
næse-halsspeciale 
Viden, erfaring og færdigheder er nævnt i 3 underafsnit: 
 
 A) Diagnostiske procedurer 
 B) Ikke-kirurgisk færdighed 
 C) Kirurgisk færdighed 
 

Kursisten bør have viden og forståelse for de diagnostiske og ikke-kirurgiske procedurer. 
 
Kolonnerne i log-bogens underafsnit (C) kirurgiske færdigheder er inddelt i 2 sektioner. 
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1. Generel viden 
2.  

 
Under denne overskrift står alle de punkter som alle ORL-HNS kursisten bør have 
gennemgået ved slutningen af optræningsperioden for at garantere en medicinsk 
service der opfylder UEMS bestyrelsens anbefalinger til at opnå de højeste standarder. 

 

3. For viderekomne 
 

Under denne overskrift står de kirurgiske færdigheder  som universitetet og de højt 
specialiserede afdelinger bør sørge for. Kursisten forventes ikke at være i stand til at 
udføre disse procedurer under det europæiske optræningsprogram. Alle kursister bør 
imidlertid kende til disse metoder. 
 

Kursistens fremskridt bør registreres årligt (1-5 år) med antal udførte procedurer angivet i 
3 kategorier: 
 

  
(a) Kursisten  assisterer supervisoren ved proceduren   
(s) Kursisten bliver  superviseret og får assistance af supervisoren 
mens han/hun udfører  proceduren 
(i)  Kursisten udfører proceduren selvstændigt (supervisoren er 
tilstede) 

 
 Eksempel: 

1. år 2. år 3. år 4. år 5. år  

a s i a s i a s i a s i a s i 

Myringoplastik - - - 3 - - 4 3 - - 4 2 - - 10 

 
Den relevante supervisor bør godkende ved at underskrive og datere i kolonne 6, når 
kursisten har opnået kompetence indenfor hver enkel procedure. 
 

BESTEMMELSER  VEDRØRENDE OPTRÆNING OG BESØG  
 
Kursister anbefales at bekendtgøre sig med UEMS bestemmelser om optræning af 
medicinske specialister på www.uems.net. ORL-HNS bestyrelsen ændrede disse 
bestemmelser i juni 2001 i forbindelse med kravene til ORL-HNS specialet.  Det ændrede 
dokument kan findes på  www.orluems.com.   
 
Hjemmesiden indeholder følgende UEMS bestemmelser. 
 

1.  Fortsat lægelig videreuddannelse 
2.  Kvalitetssikring 
3. Besøg på optræningssteder 

 
 
Information til log-bogen kan også fås elektronisk. 
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ANSÆTTELSER I KURSUSUDDANNELSE 
 
Kursist: ______________________________________________________________ 
 Navn Efternavn Fødselsdato 

 

Datoer for 
opstart og 

afslutning af 
ansættelse 

Træningscenter Supervisors navn 
Supervisors 

undrskrift 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Der kan tages yderligere kopier af denne side.   
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DELTAGELSE I AKKREDITEREDE KURSER OG MØDER 
 

Dato Kursus Kommentarer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Der kan tages yderligere kopier af denne side.  
For yderligere oplysninger henvises til  nationale optræningskrav.
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UEMS OPTRÆNINGS-LOG-BOG I  OTO-RHINO-
LARYNGOLOGI – HOVED/HALS KIRURGI 

GENNEMFØRELSE AF OPTRÆNING 
 
 
 
Kursist: ______________________________________________________________ 
 Navn Efternavn Fødselsdato 

 

 

Startdato for optræning:  _______________________________  
 
Slutdato for gennemførelse af optræning: _______________________________ 
 

 

 

Førende optræningssted  

 
 

Supervisors navn 

 

 
 
 
Jeg, supervisor, bekræfter at registreringen af diagnostisk, ikke-kirurgisk og kirurgisk 
behandling beskrevet nedenfor er korrekt. 
 
 
Dato: _________________  Supervisors underskrift ____________________   

  
 
 
Jeg, kursist, bekræfter at nedenstående oplysninger refererer til diagnostisk, ikke-kirurgisk 
og kirurgisk behandling udført af mig selvstændigt eller til operationer, hvortil jeg 
assisterede. 
 
 
 
Dato ______________  Kursistens underskrift_______________________________ 
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I.  Grundlæggende mål 
 

Fundamental viden om 

1 nødmedicin og genoplivning 

2 infektionskontrol 

3 antimikrobiel terapi 

4 transfusionsmedicin/blodgruppering/cross-matching etc.  

5 hæmostase 

6 onkologi 

7 sårheling 

8 generelle kirurgiske teknikker 

9 grundlæggende i plastik- og rekonstruktionskirurgi 

10 transplantationsmedicin 

11 bløddels- og knogletraumatologi 

12 Immunologi 

13 endokrinologi 

14 oral og parenterel ernæring 

15 grundlæggende psychosomatisk undersøgelse/behandling 

16 strålebeskyttelse 

17 medicinsk kvalitetskontrol 

18 etiske principper/samtykke til operation 

19 social velfærdslovgivning 

20 grundlæggende ernærningsmedicin 

21 grundlæggende laboratorieprocedurer 

22 grundlæggende laboratorieundersøgelser 

a.             indikation, korrekt tagning og håndtering 

b.             prøver og fortolkning af resultaterne 

23 normale blodværdier 

24 bakteriologi/mykologi 

25 principal opdagelse af fungi (cellekultur) 

26 antimikrobiel medikation 

27 analyse af  tumormarkører 

28 allergologiske laboratorieundersøgelser 
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Kursisten bør have kendskab og forståelse for procedure 
 

 Dato for opnåelse af kendskab Underskrift 

     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22   

a.   

b.   

23   

24   

25   

26   

27   

28   
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II.   Otologi 
 

A. Diagnostiske Procedurer 

a) KLINISK UNDERSØGELSE 

1 otoskopi 

2 endoskopi 

3 mikroskopi 

 b) HØREFUNKTIONSTEST 

4 høredistancetest 

5 Rinne/Weber’s test 

6 impedance audiometri 

7 rentone audiometric 

8 taleaudiometri 

9 supraliminal audiometri 

10 objektiv høretest 

a.  evoked response audiometri (ERA,BERA) 

b.  oto-akustiske emissioner (OAE) 

11 pædiatrisk audiologi  

a.  screeningsmetoder 

b.  objektive metoder 

c.  subjektive metoder 

c) VESTIBULÆRFUNKTION 

12 spontan nystagmus 

13 påført nystagmus 

a.  positionel nystagmus 

b.  kalorisk test 

c.  elektronystagmografi 

d.  rotatingsstolstest 

e.  spinale reflekser (Unterberger, Romberg) 

f.  posturografi 

g.  videonystagmografi 
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Kursisten bør have kendskab og forståelse for procedure 

 Dato for opnåelse af kendskab Underskrift 

   

   

1   

2   

3   

   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

a.   

b.   

11   

a.   

b.   

c.   

   

12   

13   

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

f.   

g.   
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d) N. FACIALISFUNKTION 

14 topodiagnostisk testning 

a.  f.eks. Schirmer´s test, smagstests, stapediale reflekser 

15 neurofysiologisk test 

a.  nervestimulationstests (f.eks. MST, NMG (ENoG), TFR ...) 

b.  elektromyografi 

e) FORTOLKNING AF RELEVANTE BILLEDER 

16 konventionel røntgen, CT-, MR-skanning, angiografi 

B. Ikke-kirurgisk  behandling 

17 farmakologisk behandling og/eller fysisk rehabilitering: 

18 øreinfektion 

19 sensorisk neural døvhed 

20 tinnitus 

21 vertigo og ubalance 

22 facialisparese/paralyse 

23 post-op behandling 

    

  
Generel 

viden 

For 
videre-
komne 

  s i  
C. Kirurgisk behandling    

24 dissektion af os temporale (lab.)  X  

25 lokal og regional anæstesi  X  

26 behandling af oto-hæmatom  X  

27 fjernelse af osteom X   

28 otoplastik X   

29 meatoplastik X   

30 fjernelse af fremmedlegeme   X  

31 polypper fra meatus auditorius  X  

32 myringotomi  X  

33 ventilationstuber  X  

34 myringoplastik X   

35 tympanotomi X   

36 antrotomi  X   

37 mastoidektomi    

a.        simpel   X  

b.        modificeret X   

c.        radikal   X 
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Kursisten bør have kendskab og forståelse for procedure 
 

 Dato for opnåelse af kendskab Underskrift 

   

14   

a.   

15   

a.   

b.   

   

16   

   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

 FREMSKRIDT I KIRURGISKE FÆRDIGHEDER 

1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Samtlige 
procedurer a s i a s i a S i a s i a s i 

6. Dato for fuld 
kompetence 

                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

29                 

30                 

31                 

32                 

33                 

34                 

35                 

36                 

37                 

a.                 

b.                 

c.                 
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    General Advanced 

  s i  

38 tympanoplasti (rekonstruktion af ossikler)   X 

39 implantation af protese    

a.  mellemøreprotese   X 

b.  bone anchored hearing aids (BAHA)   X 

c.  cochlear implants   X 

40 stapedektomi / stapedotomi   X 

41 saccotomi   X 

42 neurektomi (vestibulær nervesektion)   X 

43 neurinoma acusticuskirurgi   X 

44 ansigtsnervekirurgi     

a.  dekompression   X 

b.  grafting   X 

c.  monitorering   X 

45 glomus tumorkirurgi   X 

46 petrosektomi   X 

47 kraniekirurgi (otobasis) med rekonstruktion   X 

48 korrektion af malformationer    

a.  aurikel  X  

b.  fistel  X  

c.  ydre ørekanal   X 

d.  mellemøre   X 

49 skadereparation     

a.  aurikel  X   

b.  ydre ørekanal  X   

c. 
 mellemøre og indre øre herunder nerver, kar og dura i os 

temporalisregionen 
  X 

50 tumorkirurgi     

a.  aurikel X    

b.  ydre ørekanal X    

c. 
 mellemøre og indre øre herunder nerver, kar og dura i os 

temporalisregionen   X 
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1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Samtlige 
procedurer 

a s i a s i a s i a s i a s i 

6. Dato for fuld 
kompetence 

38                
 

39                
 

a.                
 

b.                
 

c.                
 

40                
 

41                
 

42                
 

43                
 

44                
 

a.                
 

b.                
 

c.                
 

45                
 

46                
 

47                
 

48                
 

a.                
 

b.                
 

c.                
 

d.                
 

49                
 

a.                
 

b.                
 

c.                
 

50                
 

a.                
 

b.                
 

c.                
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III.  Sinus nasalis og paranasalis 
A. Diagnostiske procedurer 

a) KLINISK UNDERSØGELSE 

1 vurdering og etnisk variation 

2 æstetiske ansigtsproportioner  

3 virkning af aldringsproces 

4 anterior og  posterior rhinoskopi 

5 endoskopi  

6 mikroskopi 

7 fotografi 

b) FUNKTIONSTESTS 

8 rhinomanometri 

9 akustisk rhinometri 

10 olfactoriustests (subjektive, objektive) 

11 ciliære funktiontests 

c) BILLEDER 

12 ultralydsskanning (a- og b-måde) 

13 konventionel røntgen 

14 fortolkning af  

a.  CT-skanning 

b.  MR-skanning 

c.  Isotonisk skanning (skintigrafi) 

d.  angiografi 

d) ALLERGIUNDERSØGELSER 

15 epikutane allergentests 

16 intrakutane allergentests (prik- og kradsetest) 

17 nasale provokationstests 

18 nasal cytologi 

19 eliminative tests 

20 fortolkning af serologiske tests (RAST, IgE) 

B. Ikke-kirurgisk behandling 

21 farmakologisk terapi 

22 specifik immunoterapi (hyposensibilisering) 

23 anafylaktisk reaktionsterapi 



 

17 

UEMS OPTRÆ�I�GS-LOG-BOG I  OTO-RHI�O-LARY�GOLOGI – HOVED/HALSKIRURGI 

 

  
Kursisten bør have kendskab og forståelse for procedure 

 Dato for opnåelse af kendskab Underskrift 

      

     

1     

2     

3     

4   

5   

6   

7   

     

8     

9     

10     

11     

     

12     

13     

14     

a.     

b.     

c.     

d.     

     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

      

21     

22     

23     
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Generel 

viden 
For 

viderekomne 

  s i   

C. Kirurgisk behandling       

Næse 

24 lokal og regional anæstesi   X  

25 kontrol af nasal epistaxis  X  

a.  nasalpakning  X  

b.  nasalætsning  X  

26 fjernelse af fremmedlegeme  X  

27 nasal polypektomi  X  

28 turbinat kirurgi  X  

29 reposition af nasale frakturer  X  

30 incision af abscesser  X  

31 septumkirurgi  X  

32 revisionsseptumplastik X   

33 reparation af septumperforation    X 

34 lukket rhinoplastik   X 

35 åben rhinoplastik   X 

36 revisionsrhinoplastik   X 

37 kompliceret rhinoplastik   X 

38 augmentationsrhinoplastik   X 

39 rhinoplastik til patient med hareskår    X 

40 reduktionsrhinoplastik    X 

41 rhinophymaoperation   X 

42 
korrektion af malformationer (eksempelvis choanal atresi, fistler, 
dermoider etc.)   X 

43 behandling af umiddelbare postoperative komplikationer X   

Sinus paranasalis 

44 sinusendoskopi  X   

45 antral lavage  X   

46 endoskopisk antrostomi  X   

47 radikal antrostomi (Caldwell-Luc)  X   

48 frontal sinus trepination  X   

49 ekstern frontal sinus kirurgi   X 
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FREMSKRIDT I KIRURGISKE FÆRDIGHEDER 

2. år 3. år 4.år 5. år 5. år 

1. år a s i a s i a s i a s i a s i 

6. Dato for fuld 
kompetence 

                   

                  

24                  

25                  

a.                  

b.                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

31                  

32                  

33                 

34                 

35                 

36                  

37                  

38                  

39                  

40                  

41                  

42                  

43                  

                  

44                  

45                  

46                  

47                  

48                  

49                  
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    General Advanced 

  s i  

50 ekstern etmoidektomi X    

51 endonasal etmoidektomi (endoskopisk, mikroskopisk)  X   

52 fronto-etmoidektomi (endoskopisk) X    

53 sinus sphenoidalis kirurgi X    

54 revision af sinus paranasalis    X 

55 lukning af oro-antral fistel   X 

56 ligering af maxillær eller etmoidal arterie   X 

57 orbital decompressionsprocedurer   X 

58 dacryo-cysto-rhinostomi    X 

59 behandling af CSF lækage   X 

60 tumorkirurgi      

a.  maksillektomi (partiel, total)   X 

b.  lateral rhinotomi   X 

c.  midfacial degloving   X 

d.  fælles forbindelse til anteriore kranium   X 

e.  orbitotomi   X 

f.  eksenteration af orbit   X 

g. 
 kirurgi i det anteriore kranie (inkl. osteoplastisk flap, 
 duraplastik og relaterede teknikker)   X 

61 reparation af skader (traumatologi)     

a.  bløddelsskader  X   

b.  nasale frakturer  X   

c.  septalhæmatoma  X   

d.  paranasale sinusfrakturer X    

e.  orbitfraktur inkl. blow out frakturer X    

f.  zygomafrakturer X    

g.  optisk nervedekompression   X 

h.  rekonstruktion af anteriore kranium   X 
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1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Samtlige 
procedurer a s i a s i A s i a s i a s i 

6. Dato for fuld 
kompetence 

50                  

51                  

52                  

53                  

54                  

55                  

56                  

57                  

58                  

59                  

60                  

a.                  

b.                  

c.                  

d.                  

e.                  

f.                  

g.                  

61                  

a.                  

b.                  

c.                  

d.                  

e.                  

f.                  

g.                  

h.                  
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IV.  Larynx. Tracheobronkiale træ 
 

A. DIAGNOSTISKE PROCEDURER 

a) KLINISK UNDERSØGELSE (af  voksne og børn) 

1 indirekte spejl laryngoskopi 

2 fleksibel endoskopisk undersøgelse af larynx, trachea, bronchi, med eller uden skylning til cytologi 

3 stroboskopi 

4 direkte laryngoskopi med eller uden swabs til mikrobiologisk vurdering 

5 microlaryngoskopi 

6 endolaryngeal, endotrakeal og endobronkial biopsi 

b) FORTOLKNING AF RELEVANTE  BILLEDER 

7 ultralydskanning, almindeligt røntgen, CT-/MR-/PET-skanning 

c) UNDERSØGELSER 

8 teknikker i stemmeanalyse 

9 elektromyografi 

B. Ikke-kirurgisk behandling 

10 behandling af den professionelle stemme 

11 stemmerestorering efter laryngektomi/total laryngektomi (behandling af  valveprotese) 

12 medicinsk behandling af laryngotrakeal sygdom 

    

  
Generel 

viden 
For 

viderekomne 

  s i   

C. Kirurgisk behandling     

13 topisk, lokal og regional anæstesi  X  

14 fjernelse af fremmedlegemer fra larynx, trachea og bronchi  X  

15 endotrakeal intubering  X  

16 tracheotomi - tracheostomi (inklusiv perkutan)  X  

17 lukning af tracheostomaet  X  

18 incision af crico-thyreoide membran  X  

19 endolaryngeal, endotrakeal og bronkial laserkirurgi X   

20 kirurgi for unilateral stemmebåndsparese   X 

21 kirurgi for bilat. stemmebåndsparese   X 
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Kursisten bør have kendskab og forståelse for procedure 

 

 
Dato for opnåelse af kendskab Underskrift 

      

     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

     

7     

     

8     

9   

      

10     

11     

12     

FREMSKRIDT I KIRURGISKE FÆRDIGHEDER 

2. år 3. år 4.år 5. år 5. år 

1. år a s i a s i a s i a s i a s i 
6. Dato for fuld kompetence 

                   

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                 

21                 
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Generel 

viden 
For 

viderekomne 

  s i  

22 phonokirurgi ( kirurgi til stemme og tale)    

a.  frame work kirurgi (thyreoplastik)   X 

b.  stemmebånds-augmentation   X 

c.  botulinum toksininjektion   X 

23 behandling af lokaliseret og diffus laryngeal trachealskade    X 

KIRURGI FOR LARYNGEALE, TRAKEALE OG BRONKIALE 
NEOPLASMER     

24 endolaryngeal kirurgi til tidlig cancer   X 

25 endolaryngeal laserkirurgi af tumorer i øvre luftveje/spiserør   X 

26 laryngektomi    

a.  total   X 

b.  partiel   X 

27 
laryngo-pharyngo-esophagektomi med flap rekonstruktion eller 
viscusinterposition 

  X 

28 teknikker til insertion af valves til stemmerehabilitering X   

29 behandling af laryngo-trakeal stenose   X 

30 trakeal og bronkial stent   X 

31 reparation af tracheo-esofagal fistel hos voksne   X 

LARYNGEALE, TRAKEALE OG BRONKIALE BØRNESYGDOMME     

32 vurdering og behandling af akut luftvejsobstruktion hos børn  X  

KIRURGISK BEHANDLING AF KONGENITTE MALFORMATIONER      

33 supraglottisk stenose   X 

34 laryngealt spind  (web)   X 

35 subglottisk haemangiom   X 

36 stemmebåndsparalyse   X 

37 laryngeal spaltning   X 

38 vaskulær kompression   X 

KIRURGISK BEHANDLING AF PÅDRAGEDE LIDELSER HOS BØRN     

39 laryngealt papillom   X 

40 trachealstenosis   X 

41 inhalationsskade   X 
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1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Samtlige 
procedurer a s i a s i a s i a s i a s i 

6. Dato for fuld kompetence 

22                 

a.                 

b.                 

c.                 

23                 

                 

24                 

25                 

26                 

a.                 

b.                 

27                 

28                 

29                 

30                 

31                 

                 

32                 

                 

33                 

34                 

35                 

36                 

37                 

38                 

                 

39                 

40                 

41                 
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V.  Oralkavitet. Pharynx og esophagus 

 

A. DIAGNOSTISKE PROCEDURER     

a) KLINISK UNDERSØGELSE 

1 Inspektion and palpation af oralkavitet og oropharynx 

2 

endoskopisk vurdering af oralkavitet, pharynx  og esophagus med fleksible og rigide 
endoskoper, herunder biopsier, forberedelse til podning, afvaskning og relaterede 
teknikker 

3 gustometri 

4 funktionelle prøver ved synkeproblemer  

5 principper i forbindelse med vurdering og diagnose ved søvnapnø 

6 principper ved talevurdering og rehabilitering 

b) FORTOLKNING AF RELEVANTE RØNTGENBILLEDER 

7 ultralydsskanning, konventionel røntgen, OPG, CT-, MR-skanning, esophagogram 

8 diagnose og fortolkning af synkeproblemer inklusiv refluks 

B. Ikke-kirurgisk behandling 

9 farmakologisk terapi 

10 synke- og respirationssrehabilitering 

11 ikke-kirurgisk behandling af søvnapnø og ronkopati 

   

 Generel 
viden 

For 
viderekomne 

 s i  

C. Kirurgisk behandling      

12 lokal og regional anæstesi  X  

13 adenoidektomi  X  

14 tonsillektomi  X  

15 absces tonsillectomi (varm tonsillektomi)  X  

16 standsning af tonsillær blødning  X  

17 drænage af absces    

a.             peri- og retrotonsillært  X  

b.             para- og retro-pharyngealt X   

c.             i tungebund X   

18 korrektion af malformationer    

a.            lingual frenulum  X  

b.             ranula  X  

c.             cysteinklusion  X  
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d.             makroglossi   X 
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Kursisten bør have kendskab og forståelse for procedure 
 

 Dato for opnåelse af kendskab Underskrift 

    

   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

   

7   

8   

   

9   

10   

11   

FREMSKRIDT I KURUGISKE FÆRDIGHEDER 

1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Samtlige 
procedurer 

a s i a s i a s i a s i a s i 
6. Dato for fuld kompetence 

                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

a.                 

b.                 

c.                 

18                 

a.                 

b.                 

c.                 

d.                 
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  General Advanced 

  s i  

19 sialendoskopi   X 

20 transoral fjernelse af salivære calculi X   

21 transposition af spytudførselsgang   X 

22 litotripsi   X 

23 fjernelse af fremmedlegemer X    

24 kirurgi af pharyngeal lomme (åben eller endoskopisk)   X 

25 endoscopisk biopsi og tumor staging X    

26 pharyngostomi   X 

27 lukning af pharyngostoma   X 

28 cricopharyngeal myotomi   X 

29 skadekirurgi    

a. simple skader  X  

b. komplekse skader   X 

TUMORKIRURGI 

30 laser kirurgi af oralkaviteten og pharynx X   

31 resektion af tungen      

a.  partiel glossektomi X   

b.  hemiglossektomi   X 

c.  total glossektomi   X 

32 rekonstruktion af tungen    X 

33 mikrovaskulære anastomoser   X 

34 resektion, osteosyntese og mandibelrekonstruktion    X 

35 paryngotomi   X 

36 pharyngektomi     

a.  partiel   X 

b.  total   X 

37 tumorkirurgi i nasopharynx   X 

38 tumorkirurgi i oropharynx og rekonstruktion   X 

39 læberesektion og plastikrekonstruktion    

a.  simpel  X  

b.  kompleks X   

40 
kirurgi for ronkopatiske og obstruktive søvnapnølidelser 
herunder radiofrekvens, UPPP, LAUP 

X   
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1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Samtlige 
procedurer a s i a s i a s i a s i a s i 

6. Dato for fuld kompetence 

19                 

20                 

21                 

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

a.                  

b.                  

                  

30                  

31                  

a.                  

b.                  

c.                  

32                  

33                  

34                  

35                  

36                  

a.                  

b.                  

37                  

38                  

39                  

a.                  

b.                  

40                  
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VI.  Hoved/halsanæstesi 

 

A. Diagnostiske procedurer og multidisciplinær tilgang 

a) KLINISK UNDERSØGELSE  

1 undersøgelse af kranienerver 

a.  klinisk 

b.  elektrofysiologisk 

2 funktionstest af spytkirtler 

3 finnålsbiopsi 

b) FORTOLKNING AF RELEVANTE RØNTGENBILLEDER 

4 almindelig røntgenoptagelse/opg. 

5 CT-, MR-skanning 

6 ultralyd og  PET-skanning 

7 planlægning af behandling 

B. Ikke-kirurgisk behandling 

8 farmaceutisk behandling 

9 konservativ behandling af sår  

10 kemoterapi 

11 anvendelse af botox 

 

 
Generel 

viden 
For 

viderekomne 

 s i  

C. Kirurgisk behandling    

12 topisk, lokal and regional anæstesi  X  

13 behandling af sår    

a.  behandling af sårheling X   

b.  behandling af arvæv X   

14 behandling af åbne halssår  X  

15 fistelpleje  X  
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Kursisten bør have kendskab og forståelse for procedure 
 

 
Dato for opnåelse af viden Underskrift 

    

   

1   

a.   

b.   

2   

3   

   

4   

5   

6   

7   

   

8   

9   

10   

11   

FREMSKRIDT I KIRURGISKE FÆRDIGHEDER 

1. år 2. år 3. år 4.år 5. år Samtlige 
procedurer 

a s i a s i a s i a s i a s i 
6. Dato for fuld kompetence 

                  

12                  

13                  

a.                  

b.                  

14                  

15                  
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Generel 

viden 
For 

viderekomne 

  s i  
16 fjernelse af     

a.  branchialcyster  X  

b.  benigne tumorer X   

c.  fistler X   

17 incision og drænage af abscesser  X  

18  hudtumorkirurgi    

a.  benigne hudtumorer X   

b.  maligne hudtumorer X   

c.  behandling af melanomer X   

19 korrektion af malformationer   X 

REPARATION AF SKADER    

20 
behandling af skader i bløddelsvæv i lateral og medial del af 
ansigtet  X  

21 kombinerede frakturer af lateral og medial del af ansigtet X   

22 osteosyntese X   

KRANIEL NERVEKIRURGI (N.V, Nn.VII-XII)    

23 eksploration, dekompression eller neurolyse   X 

24 plastikrekonstruktion   X 

DISSEKTION AF TUMORER    

25 fjernelse af cervikale lymfeknuder  X  

26 halsdissektion     

a.  selektiv halsdissektion level I - III X   

b.  selektiv halsdissektion level I - V   X 

c.  modificeret radikal halsdissektion   X 

d.  radikal halsdissektion   X 

e.  udvidet halsdissektion   X 

27 bløddelsneoplasmer X   

28 vaskulære tumorer   X 

29 neurogenetiske tumorer   X 

PAROTISKIRURGI    

30 fjernelse af submandibulær glandel X   

31 fjernelse af sublingual glandel X   

32 fjernelse af mindre glandler X   

33 parotidektomi    

a.  partiel parotidektomi X   

b.  suprafaciel parotidektomi X   

c.  superficiel parotidektomi   X 

d.  total parotidektomi   X 

e.  radikal parotidektomi   X 
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1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Samtlige 
procedurer a s i a s i a s i a s i a s i 

6. Dato for fuld 
kompetence 

16                 

a.                 

b.                 

c.                 

17                 

18                 

a.                 

b.                 

c.                 

19                 

                 

20 
 
 

               

21                 

22                 

                 

23                 

24                 

                 

25                 

26                 

a.                 

b.                 

c.                 

d.                 

e.                 

27                 

28                 

29                 

                 

30                 

31                 

32                 

33                 

a.                 

b.                 

c.                 

d.                 

e.                 
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Generel 

viden 
For 

viderekomne 

  s i  

KARKIRURGI    

34 præparering og ligering af kar  X  

35 
direkte eller indirekte kateterisering af den interne jugulære 
vene 

  X 

36 vaskulær graft   X 

37 mikrovaskulær anastomose   X 

THYREOIDEAKIRURGI    

38 hemithyroidektomi X   

39 total thyroidektomi   X 

40 parathyroidektomi   X 

41 niveau VI halsdissekton   X 

PLASTIK- OG KONSTRUKTIONSKIRURGI 

42 begrænsede regionale glide- and rotationsflapper  X  

43 frit skingraft  X  

44 ekstensiv plastikrekonstruktion    

a.  myofasciale flaps   X 

b.  myokutane flaps   X 

c.  mikrovaskulare flaps   X 

45 ansigtsrehabilitering    

a.  dynamiske muskelflaps   X 

b.  statiske procedurer   X 

c.  ansigtsløftsprocedurer   X 

d.  blefaroplastiske procedurer   X 

e.  kindprocedurer   X 

46 udskiftning af knogle   X 

47 udskiftning af cartilago    X 

FACIALISPARESE    

48 graduering  X  

49 guldvægtsinsertion   X 

50 Overflytning af temporalismusklen   X 

51 suborbicularis oculi fedtplet løft   X 

52 tarsorafi X   
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1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Samtlige 
procedurer a s i a s i a s i a s i a s i 

6. Dato for fuld 
kompetence 

                 

34                 

35                 

36                 

37                 

                 

38                 

39                 

40                 

41                 

                 

42                 

43                 

44                 

a.                 

b.                 

c.                 

45                 

a.                 

b.                 

c.                 

d.                 

e.                 

46                 

47                 

                 

48                 

49                 

50                 

51                 

52                 
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Generel 

viden 
For 

viderekomne 

  s i  

ANÆSTESI    

83 ansigts- og øjenbrynsløft inkl. endoskopi   X 

54 overlågs blepharoplastik   X 

55 underlågs blepharoplastik   X 

56 otoplastik  X  

57 genioplastik X   

58 liposuction   X 

59 ansigtsforskønnende behandling   X 

60 botox   X 

61 
anvendelse af materialer (injektion og implantation) til fjernelse 
af rynker og til læbeforøgelse)   X 

62 genioplastik/ mentoplastik   X 

63 hårtab   X 
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1.år 2. år 3. år 4. år 5. år Samtlige 
procedurer a s i a s i a s i a s i a s i 

6. Dato for fuld 
kompetence 

                 

53                 

54                 

55                 

56                 

57                 

58                 

59                 

60                 

61                 

62                 

63                 

 


