
 

 

  

 

 

 

 

 

Uddannelsesprogram Almen medicin.  

Nordsjællands Hospital, Kirurgisk afdeling. 

 

 

Introduktion: 

 

Velkommen til dit 6 mdr.s ophold her på kirurgisk afdeling, Hillerød Hospital. Dette ophold skal give jer kompetence 

i at visitere, modtage og behandle den akutte og elektive kirurgiske patient. Hvilke kompetencer I skal have indenfor 

de 6 måneder fremgår af jeres logbog. I skal afholde jeres vejledersamtaler indenfor de første 14 dage og sammen ud-

arbejde en individuel uddannelsesplan, der tager højde for, at I når at erhverve alle de beskrevne kompetencer. Under 

jeres ophold skal I have et fokuseret ophold på ortopæd kirurgisk afdeling (14 dage) og I skal også have et 2 dages op-

hold på mammakirurgisk afdeling, hvis I ikke allerede besidder disse kompetencer. Dette aftales med sekretær Heidi 

Hansen , decttelefon 2324, som aftaler ophold på ort.pæd. Hilllerød Hospital og mammakir. på Herlev Hospital. 

 

 

Beskrivelse af kirurgisk afdeling: 

 

Kirurgisk afdeling er placeret på 2 matrikler: Hospitalet i Hillerød og Hospitalet i Frederikssund. Kirurgiske patienter 

på afdelingen i Hillerød og gastromedicinske patienter på Frederikssund. 

 

Kirurgisk afdeling Hillerød: 

 

Afdelingen er bygget op af tre afsnit 0141,0151, 0161. Der er i alt ca. 60 stationære senge.  

Der er et endoskopiafsnit (afsnit 0624), hvor der udføres gastroskopi, sigmoideoskopi, koloskopi og EUL. 

 

Tre overlægeambulatorier og et forambulatorium  (afsnit 0622), der betjenes af reservelæger under supervision af 

overlæge.  

 

Kirurgisk afdeling opererer dagligt på flere lejer på den centrale operationsgang. Her opereres overvejende cancerpati-

enter (colon/rectum) samt patienter, der pga enten kompliceret kirurgisk sygdom eller comorbiditet ikke kan opereres i 

dagkirurgisk afsnit. 

 

Vi tilknyttet dagkirurgisk afsnit, hvor vi overvejende opererer patienter med hernier, chirurgia minor eller ukomplceret 

galdestenssygdom. 

På¨dagkirurgisk afsnit har vi endvidere et ambulatorium med patienter henvist til operation med ukomplicerede herni-

er. 

 

Afsnit 0141 er overvejende for patienter til undersøgelse for og behandling af kirurgiske sygdomme placeret i colon/ 

sygdomme. 

 

Afsnit 0151 er overvejende for patienter med komplicerede sygdomme i den øvre del af mavetarmkanalen og pancreas 

incl. blødende og perforede ulcera. Derudover vil ptt. med forventeligt længerevarende indlæggelser efter akut kirurgi 

blive indlagt her. 

 

Afsnit 0161 er overvejende for ptt. med korte indlæggelser. Det er ptt. til operation for galdesten, hernier, der ikke kan 

opereres i dagkirurgisk regi og akutte indlæggelser, der forventeligt vil blive hurtigt udskrevet. 
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Hillerød varetager i samarbejde med pædiatrisk afdeling behandlingen af alle børn under 15 år med akutte kirurgiske 

sygdomme. 

 

Gastromedicinsk afdeling Frederiksund. 

 

Sengeafsnit B5/B6 

Her varetages pleje og behandling af patienter med medicinske akutte eller kroniske mave//tarmsygdomme. Overve-

jende patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) eller hepatologiske sygdomme. 

 

Gastromedicinsk ambulatorium 

Ambulatoriet her varetager indledende samtaler og vurderer patienterne mhp. videre udredning for IBD.  

 

Endoskopisk afsnit: 

Her foretages gastroskopi, sigmoideoskopi og koloskopi. 
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Kompetencer på kirurgisk afdeling: 

 

Patientforløbtype Uddybning af kompetence 

i forhold til kirurgisk af-

deling 

Erhverves  

Sted /funktion 

Vurderes med 

kvalifikations-

kort nr  

Medicinsk ekspert 

Svær kredsløbspåvirk-

ning 

Ptt. med øvre eller nedre 

gastroenterolgisk blød-

ning. 

 Ulcus 

 Hæm per rectum 

Ptt. i sepsis pga perforeret 

hulorgan 

Akutmodtagelsen 

Forvagt/ hjælpevagt 

1,  

Akutområdet 

 

Minimum 2 ptt 

Sepsis Ptt. i sepsis pga perforeret 

hul-organ eller kirurgiske 

postoperative komplikati-

oner 

Akutmodtagelsen 

samt afdelingerne. 

Forvagt/ hjælpe-

vagt. 

Stuegangsfunktion 

1,  

Akutområdet 

 

Minimum 1 ptt 

Påvirket bevidstheds-

niveau 

Sepsis ptt. 

Dyshydrerede ptt. 

Ptt. med svær respirato-

risk comorbiditet og stor 

kirurgi 

o.a. 

 

Akutmodtagelsen 

samt afdelingerne. 

Forvagt/ hjælpe-

vagt. 

Stuegangsfunktion 

1,  

Akutområdet 

 

Minimum 1 pt 

Akut metabolisk til-

stand 

Sepsis ptt. 

 Perf. hulorgan 

 Pancreatitis 

 Anastomoslækage 

 Postoperativ infektion 

Dyshydrerede ptt. 

Ptt. med svær respirato-

risk comorbiditet og ki-

rurgi 

Etc. 

Akutmodtagelsen 

samt afdelingerne. 

Forvagt/ hjælpe-

vagt. 

Stuegangsfunktion 

1,  

Akutområdet 

 

Minimum 1pt 

Nyrestenslignende 

smerter 

Ptt. med nyre-

sten/galdesten 

Akutmodtagelsen 

Forvagt/ hjælpe-

vagt 

1,  

Akutområdet 

 

Minimum 2 ptt 

 

Patient med akutte ab-

domiale smerter 

Ptt. med : 

 Ileus 

 Perforeret hulorgan 

 Pancreatitis 

 Abdominal iskæmi 

 Galdevejssygdom 

 Appendicitis 

 Colon irritabile 

 Obstipantion 

 

 

 

 

 

Akutmodtagelsen 

Forvagt/ hjælpe-

vagt 

1,  

Akutområdet 

 

Minimum 4 ptt. 
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Mammasygdomme – fokuseret ophold. (2dage) 

 

 

Tumor mamma kon-

sultation 

 Fokuseret ophold 

Brystkir. 

Herlev 

6, 

Mammasyg-

domme 

 

Minimum 2 ptt 

Postoperative kompli-

kationer til mammaki-

rurgi 

 Fokuseret ophold 

Brystkir. 

Herlev 

6, 

Mammasyg-

domme 

 

Minimum 2 ptt 

Mammapalpation  Superviseret uss. 

Fokuseret ophold 

Brystkir. 

Herlev 

6, 

Mammasyg-

domme 

 

Minimum 5 ptt 

Ortopædkirurgisk afdeling, NOH ( 2 uger) 

Større kritiske fraktu-

rer 

  

Fokuseret ophold 

på ortopædkirur-

gisk afd. NOH i 

ambulatori-

um/skadestue 

arbejde 

1,  

Akutområdet 

Minimum 2 ptt. 

Ekstremitetsiskæmi  1,  

Akutområdet 

Minimum 2 ptt. 

Distorsion af led  1,  

Akutområdet 

Minimum 4 ptt. 

Luxation af led  1,  

Akutområdet 

Minimum 4 ptt. 

Fraktur  1,  

Akutområdet 

Minimum 4 ptt. 

Brandsår  1,  

Akutområdet 

Minimum 2 ptt. 

Skade på kar, nerver 

eller sener 

 1,  

Akutområdet 

Minimum 4 ptt. 

Administrativ færdighed 

Deltaget i visitation af 

henvisninger fra almen 

praksis 

 Afsnit 0143 PUCs 

amb/ res. ambual-

tori-

um/hernieambualto

riom 

1,  

Akutområdet 

 

 

 

 


