
Afdelingsbeskrivelse  

 

Ortopædkirurgisk afdeling Slagelse-Næstved: 

 

Region Sjælland er opdelt i 4 sygehus enheder (Køge-Roskilde, Holbæk, 
Slagelse-Næstved (inkl. Ringsted) og Nykøbing Falster) 

Ortopædkirurgisk afdelingen Slagelse-Næstved sygehus har fælles 
afdelingsledelse, afdelingen består af: 

-Afdelingen i Slagelse (akut og elektiv kirurgi) 
-Afdelingen i Næstved (elektiv kirurgi) 

 
 

Ortopædkirurgisk afd. Slagelse-Næstved har et optageområde på ca. 210000 
personer. 

Der bor ca. 810000 personer i Region Sjælland 
 

Ortopædkirurgisk afdeling i Slagelse varetager: 

• Akut modtagelse af ortopædkirurgiske patienter døgnet rundt. 

• Håndkirurgi på regionalt niveau. 

• Ortopædkirurgiske småindgreb.  

Ortopædkirurgisk afdeling i Næstved varetager: 
 

• Udskiftning af hofte- og knæled. 

• Håndkirurgi. 

• Forfodskirurgi. 

• Idræts kirurgi. 

• Ortopædkirurgiske småindgreb.  

 
Organisation: 

Afdelingsledelsen: 
 

Ledende overlæge: Henrik Vilsner 
Ledende oversygeplejeske: Helle Nørtved Frandsen 

Ledende lægesekretær: Charlotte Lihn Mikkelsen 
 

Lægegruppen: 
16 speciallæger (7 hånd, 7 traume, 1 sår, ledende) 

12 læger under uddannelse (hovedudd., intro- og blok-stilling, uklassificeret) 
 

 



Speciallægerne er fordelt i 2 sektioner 

• Håndsektionen (leder: Alex Herup) 
• Traumesektionen (leder: Thomas B. Bloch) 

¤ Traumegruppe 
¤ Sår og Amputationsgruppe 

¤ Ortogeriatrigruppe 
¤ Operation og logistik 

 

’’Tillidsposter’’ 
 

• D4 og kvalitetsansvarlig overlæge  
• Forskningsansvarlig overlæge (Henrik Morville Schrøder) 

• Uddannelsesansvarlig overlæge (Mads Vinding) 
• Patient sikkerheds ansvarlig overlæge (Anne Floor Eriksen) 

• Superbrugere IT (Kristoffer Hare, Annette Vest Andersen)  
• Tillidsrepræsentant (Mads Emil Jacobsen) 

• Vagtplanlægger (Anne Floor Eriksen og Thomas Bloch) 
 

 
Vagtberedskab: 

Ortopædkirurgisk afdeling har 2 læger i døgnvagt, 1 bagvagt og 1 mellemvagt. 
Derudover håndkirurg i dagvagt på hverdage og beredskabsvagt i weekend. 

 

Uddannelsesforhold: 
For alle uddannelsessøgende læger foreligger der et uddannelsesprogram. 

Hver uddannelsessøgende får tildelt en vejleder, med denne afholdes 
uddannelsessamtaler og der udfærdiges en uddannelsesplan. 

Vejlederfunktionen besættes efter internt opslag:   
 

Uddannelsesansvarlig overlæge: Mads Vinding 
Uddannelseskoordinerende yngre læger: Salam Eljaja og Amandus Gustafsson 

 
Forskning: 

Forskningsansvarlig overlæge: Henrik Morville Schrøder. Alle 
uddannelseslæger får tilbud om samtale ang. Forskningsprojekt. 

 
Konferencer: 

Morgenkonference: hverdage kl. 8.00 i afdelings konferencerum. I weekends 

mødes vagtholdet på operationsgangen kl. 8.00. 
Røntgenkonference: på røntgenafdelingen efter endt morgenkonference, 

mandag kl. 8.45, tirsdag kl. 9.00, onsdag-fredag 8.30. Deltagere: vagthold og 
akutafdelingen.  

 
Sengeafsnit: 

Afdelingen råder over 18 senge (i samme afsnit) fordelt på: 
• OT (traume/akut håndkirurgi) 



• OSA (Sår og amputations afsnit) 

Derudover: 
• Ortogeriatrisk afsnit (18 senge) 

• Senge i Akutafdelingen  
 

Dag-kirurgisk afsnit 
Patienter som skal opereres og ikke behøver indlægges efterfølgende døgn, 

håndteres i et dagkirurgisk set-up, à la ambulante patienter: de fleste 

håndkirurgiske patienter (både elektive og ambulante), udvalgte akutte fraktur 
patienter (specielt børn og underarm-albue patienter), samt alm. ambulante 

patienter (amotio atella og knæartroskopi patienter). 
Meningen er at så mange patienter som muligt behandles i dag-kirurgisk 

afsnit. 
 

Stuegang:  
Stuegangsopgaven er fordelt på 4 lokaliteter på sygehuset: 

 
Sengeafsnit:  

Traume (traume/akut håndkirurgi), Sår og amputations afsnit 
 - der startes med tavlerunde kl. 8.45 (man.) 9.00 (tirs.) og 8.45 (ons-fre.) 

Håndsektionen går kun stuegang ved særlige behov og patienterne vil da tages 
ned i ambulatoriet ellers har traumelægerne ansvaret i afd.  

Ortogeriatrisk afdeling: starter med tavlerunde kl. 9.00. 

Akutafdelingen: varetages af vagtholdet (i dagtid på hverdage dog af akutafd. i 
det omfang de føler sig kompetente). 

Intensiv: varetages af vagtholdet. 
 

Derudover er der mikrobiologisk stuegang i sengeafsnit én gang ugentligt 
(onsdag kl 12.30-13.00). 

 
Operationsafsnit: 

På hverdage er 4-5 operationsstuer i funktion, stue 1,2,10, 22 og 23. Stue 1 
og 2 har laminært airflow. Stue 22 og 23 er små stuer som fortrinsvis bruges 

til håndkirurgi. Der er dagligt 2 lejer til akutte patienter, hvoraf det ene er 
forbeholdt håndkirurgiske patienter. 

 
 

Ambulatoriefunktionen: 

På hverdage optil 8 læge bemandede søjler, 4 håndkirurgiske, 2 traume, 1 
mellemvagts og 1 sår/amputationsambulatorium. 

 
Undervisning i afdelingen: 

Tirsdage 8.15-9.00: alle læger, konferencerum. Tredje tirsdag i måneden er 
der staffmeeting for alle læger på Slagelse Sygehus (normalt i bygning bag 

linneddepotet i det gamle vaskeri, indgang 9). 



Torsdag og Fredag: ’’dagens 5 min.’’- gennemgang af kliniske vejledninger og 

artikler, konferencerum (UKYL). 
Undervisningsseancer for de forskellige personalegrupper offentliggøres i 

nyhedsbrevet og er åbne for alle personale grupper. 
 

Tværfaglige tavlemøder: Onsdag kl. 8.15 i ambulatoriet og sengeafsnit. 
Formålet er at optimere produktivitet, faglig kvalitet og patient oplevet 

kvalitet. 

 
 

Uddannelsesstillinger: 
I afdelingen er der til stadighed læger under videreuddannelse: 

 
1.reservelæger (varierende antal) 

Reservelæger i hoveduddannelse (2-4 stillinger) 
Læger i introduktions stilling (4 stillinger) 

Læger i Blokstilling (optil 4 stillinger) 


