
 

 

FAGLIG PROFIL FOR DET ORTOPÆDKIRURGISKE SPECIALE 

Den infektionskirurgiske del 
 
Nedenstående dokument er udarbejdet af arbejdsgruppen for ny målbeskrivelse i samarbejde 
med repræsentanter for fagområderne. 
 
Profilen omhandler alle de kliniske problemstillinger som den nyuddannede speciallæge forventes 
at kunne håndtere og på hvilket niveau. 
De forskellige kliniske problemstillinger er fordelt på specialets fagområder. Der er et natuligt 
overlap mellem flere fagområder, men det er tilstræbt at hver klinisk problemstilling kun er 
repræsenteret et sted. Specielt mht. frakturbehandlingen foregår der et stort samarbejde, mellem 
fagområderne, men for overskuelighedens skyld er næsten alle frakturer samlet under 
traumatologi, selvom de afhængig af lokale forhold kan behandles i regi af et andet fagområde.  
 
Vi har lavet 3 niveauer som er beskrevet i nedenstående tabel.  
Niveau 1 omhandler alle de tilstande som speciallægen forventes at have viden om og kan 
foretage primær basal udredning af, men ikke have behandlingskompetence eller specialviden om 
behandlingen.  
I niveau 2 kan speciallægen selvstændigt tage beslutning om behandling evt. efter at have 
konfereret med kollega eller et højere specialiseret center. Lægen kan således varetage ikke-
operativ behandling og i de fleste tilfælde også selv vurdere om der er behov for operation eller 
tilstanden kan behandles ikke-operativt. Lægen kan selv følge op på tilstanden, men kan IKKE 
forventes selvstændigt at foretage operation. 
Niveau 3 svarer til niveau 2 med den undtagelse at speciallæge selvstændigt kan planlægge og 
foretage et operativt indgreb. 
I niveau 2 og 3 kan lægen altså i modsætning til niveau 1 tage en klinisk beslutning og informere og 
vejlede pt. om denne. 
 
 

Niveau 1  Diagnostik  Foretager fokuseret anamnese og objektiv 
undersøgelse m.h.p. at stille arbejdsdiagnosen 
og overvejer differentialdiagnose. Iværksætter 
diagnostiske undersøgelser og fortolker 
disse. Henviser til relevant instans  

Niveau 2  Klinisk 
beslutningstagen  

Lægger behandlingsplan på baggrund af kliniske 
og parakliniske fund.   
Varetager ikke-operativ behandling inkl. 
ambulant opfølgning, evt. efter konference.  
Viderehenviser når det er relevant   
Kan ikke forventes at varetage selvstændig 
operativ behandling.  
  

Niveau 3  Operativ behandling  Kan tage beslutning om operativ behandling og 
foretager denne selvstændigt. 
Håndterer almindelige 
peroperative komplikationer.   



 

 

 

Infektionskirurgi 

Diagnose/Tilstand Niveau 

  

Absces og bursit på ekstremiteterne. 3 

Osteomyelit, akut og kronisk 2 

Septisk artrit, Initial beh (kir drænage) 3 

Septisk artrit,(axiale skelet) 1 

Sårinfektion, primær og postoperativ 3 

Osteosyntese-relateret infektion, akut og kronisk 2 

Ledprotese-relateret infektion, akut og kronisk 2 

Nekrotiserende bløddelsinfektion (initial beh) 3 

Tilstande der kræver på akut amputation 3 

 


