
Uddrag af den nye målbeskrivelse for hoveduddannelsen i ortopædkirurgi 
 

Målbeskrivelse for det specialespecifikke kursus, infektions- og amputationskirurgi 
Formål: at give kursisterne kompetence til at skelne mellem akutte og kroniske infektioner, have kendskab til 
principperne ved behandling af osteomyelit med eller uden implantat og behandling af gangrænøse tilstande 
inkl. amputation. 
 

Fagkatalog for hoveduddannelsen 
Definerer kompetenceniveauer for de kliniske problemstillinger, speciallægen skal kunne diagnosticere, lægge 
behandlingsplan for og operere 
 

Klinisk problemstilling Kompetenceniveau 

Absces og bursit på ekstremiteterne A - Operativ behandling 

Osteomyelit, akut og kronisk B - Klinisk beslutningstagen 

Septisk artrit, Initial behandling (kirurgisk drænage) A - Operativ behandling 

Septisk artrit,(axiale skelet) C - Diagnostik 

Sårinfektion, primær og postoperativ A - Operativ behandling 

Osteosyntese-relateret infektion, akut og kronisk B - Klinisk beslutningstagen 

Ledprotese-relateret infektion, akut og kronisk B - Klinisk beslutningstagen 

Nekrotiserende bløddelsinfektion (initial behandling) A - Operativ behandling 

Tilstande der kræver akut amputation A - Operativ behandling 

 

  



Kompetencekort i infektionskirurgi 
Identifikation af infektionsproblematik 
- Finder kliniske og anamnestiske holdepunkter for infektion 
- Er opmærksom på risikofaktorer fx DM, cancer, immunsuppression, misbrug, vaskulær status. 
- Stiller diagnose og indikation for operation. 
 
Sikring agens og AB-strategi 
- Prioriterer relevant mellem opstart af medicinsk behandling og sikring af agens. 
 
Præ-operativ plan 
- Bestiller nødvendige parakliniske undersøgelser 
- Vurderer om tilstanden kræver uopsættelig kirurgisk intervention. 
- Planlægger indgreb på baggrund af kliniske og parakliniske undersøgelser. 
- Fastlægger kirurgisk strategi og ved hvornår peroperative fund bør føre til ændring af denne. 
- Tager stilling til behandlingsloft. 
 
Patientinddragelse 
- Informerer om planlagt operation samt risiko for peroperativ ændring af strategi, komplikationer og 
behandlingsloft. 
- Opnår samtykke til sufficient infektionssanering, hvis relevant amputation. 
 
Kirurgi 
- Kender anatomien og kan sætte den i relation til funktionen. Kan sikkert identificere raskt, afficeret og dødt 
væv. Anvender kirurgisk teknik mhp. at minimere skader på væv. 
- Udfører korrekt sikring af agens til D+R(+M) og evt. patologi. 
- Udfører reduktion af bakterie-load ved anlæggelse af dræn, skylning, og indsættelse af AB. 
- Vurderer om der kan foretages primær lukning, brug af VAC eller anden forbinding. 
 
Post-operativ plan 
- Angiver revisionsbehov og hyppighed. 
- Lægger AB-plan i henhold til gældende retningslinjer, konfererer med mikrobiolog ved behov. 
- Udarbejder hensigtsmæssig post-operativ smerteplan, evt i samarbejde med anæstesien. 
- Udarbejder væskeplan. Stillingtagen til mobilisering og behov for fysioterapi/ergoterapi 
- Informerer pt. om fund og plan. 
 
Kompetencekort stuegang 
Eksempler: Stuegang på 2. dagen efter transmetatarsal amputation af diabetisk gangræn på den multimorbide 
patient eller udskrivelse af patient, der er opereret med one stage revision af inficeret hoftealloplastik til 
intravenøs behandling i hjemmet og ambulant opfølgning. 


