
Introduktionsmateriale til Ortopædkirurgisk afdeling, Holbæk 

 

 

 

Ortopædkirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus modtager uselekterede akutte ortopædkirurgiske patienter, 

som indlægges via Akutafdelingen. Vi har desuden en større elektiv ortopædkirurgisk udrednings- og 

behandlingsfunktion. 

 

Vi råder over i alt 33 sengepladser fordelt på 4 grupper. Afsnittene er opdelt med fortrinsvis 

hoftefrakturpatienter, hoftealloplastikpatienter, andre akutte ortopædkirurgiske ptt. inkl. amputationer og 

revisioner. Vi har på ugebasis rådighed over 16 operationslejer og 5 ambulatoriestuer, og vi er en del af 

sygehusets traumeteam. Vi har derfor et spændende og bredt ortopædkirurgisk arbejdsområde med adskillige 

spændende funktioner. 

 

Når du vælger Intro hos os, vil du i dagtidsfunktioner deltagelse i stuegang, skrive elektive 

indlæggelsesjournaler, assistere til operationer, deltage i ambulatorie-driften. Efter introduktion vil du indgå i 

vores 8-skiftede vagthold, hvor der altid vil være en ældre kollega i tilstedeværelsesvagt. Hvis ambitionerne 

rækker til det, kan du oplære i at udføre småindgreb i vor dagkirurgi. 

 

I afdelingen er ansat 14 speciallæger og 4 læger under videreuddannelse til ortopædkirurg og to 

introduktionsstillinger. Det giver gode muligheder for læring under supervision og vi har naturligvis 

introduktionsprogram og klinisk vejleder parat til dig, ligesom du kan blive tilbudt deltagelse i 

forskningsaktivitet skulle dette have interesse. 

 

Seneste inspektorrapport kan ses på Sundhedsstyrelsen hjemmeside,  

Inspektorrapport 25. august 2014 

 

 

Kontaktperson 

Jan Lorentzen 

Uddannelsesansvarlig overlæge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduktionsprogram: 

 

1.dag er fælles for sygehuset (se særskilt program herfor) 

 

Dernæst starter man i afdelingen, med 5 dages introduktion, og man skal så vidt det er muligt fritages for 

vagt den 1. weekend man er i afdelingen. Da SP primært læres ved sidemandsoplæring, er det vigtigt selv at 

navigere rundt i systemet i forbindelse med oplæringen, og ikke blot se passivt til.  

 

1.dag  

 Introduktion ved Morgenkonf. 

Går med til tavlemøde. 

 Uniform og tøj hentes sammen med anden læge i afdelingen 

 Intro til SP (hvis nødvendigt) 

 Intro til D4 

 Nøgler og skab udleveres sammen med personlig mobil ved Diana Falck 

 Der vises rundt i afdelingen, alle fire afsnit, rtg, skadestue, mors rum. 

 Om eftermiddagen gå med rundt sammen med vagthavende mellemvagt. 

 

2. dag 

 Morgenkonf 

 Intro til ambulatoriet 

Sidde med ved mellemvagts ambulatoriet 

  

3.dag Morgenkonf 

 Sidde med i ”skole”-funktionen 

 

4. dag 

 Morgenkonf. og tavlemøde. Ansvar for 1-3 pt, hvoraf helst 2 skal være udskrivelser, da vi 

erfaringsmæssigt ved at udskrivelse i SP kan volde problemer 

 Planlægge vejleder samtale med vejleder, hvis han er tilstede den dag  

 

5. dag 

 Egen vurdering af personlige mangler i forhold til introduktionen 

 Gå med mellemvagten, gennemgang af retningslinjerne ved traumekald, samt gennemgang af 

traumemanual som findes på D4 

 

 

I uge 2 skal der aftales et møde med afdelingsledelsen, og på dette møde afstemme forventninger til 

hinanden. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

introduktionstjekliste 
Formål 

Sikre ensartet introduktion af nyansatte læger på ortopædkirurgisk afdeling Holbæk sygehus 

Checklisten skal gennemgås den 1 uge man starter på afdelingen.  

 

Generelt 

Introduktion ved morgenkonferencen 

Udlevering af nøgler til kontoret, skab i reservelæge værelse. Orientering om nøgle til vagtværelse 

Udlevering af mobil telefon 

Udleveret ID kort 

Udlevering af tøj, og skabsnummer 

Udlevering af træsko (Diana sekretær) 

Bekendt med morgenkonferencen og fremlæggelse af pt. efter vagt 

Information om tirsdagsundervisning 

Introduktion til SP 

Introduktion til ugemappen i konferencerummet 

Rundvisning på afdelingen ved sekretærer (cop, dagkir, amb,akutenhed, 09.4, 12.4, opvågning og intensiv, 

vagtværelset  

Bekendt med vagtskifte på hverdage og weekend samt morgenbrødsordning 

Introduktion til vejleder, aftale vejleder samtale 

Information om parkeringsforhold 

Introduktion til brandslukningsmateriale 

 

Ortopædkirurgisk afsnit 09.4 og 12.4 

Kende til at melde og modtage en patient fra akutenheden. 

Kende til proceduren ved journalskrivning ved hoftebrudspatienter 

Kende til proceduren ved ”skole”-funktionen 

Kende proceduren ved melding af akut patient til operationsgangen, gennem telefon og booking i SP 

Ortopædkirurgisk ambulatorium 



Bekendt med dagsprogram 

Bekendt med mappe i ambulatoriet 

U 

 

 

 

 

Yderligere læringsmuligheder:  

 

● Efter morgenkonf er der hver dag en speciallæge som varetager skaderøntgenkonf, hvor 

røntgenbilleder fra skadestuen gennemgås. Der er her  mulighed for at få set en masse røntgen 

billeder.  

● Hver onsdag er der børneortopæd amb varetaget af ovl. Stig Sonne-Holm, hvor man kan spørge om 

man må gå med, hvis dagens arbejde tillader dette.  

 

● Ved færdiggørelse af dagens elektive journaler i ”skole”-funktionen er der mulighed for at gå på 

COP eller Dagkir og se med her.  

 

 

Anden nyttig information:  

 

Afdeling ser velvilligt på kursus deltagelse, hvis det er fagligt relevant 

 

Gode apps:  

● Antibiotika er app med vejledning om antibiotika brug 

● Pro.medicin.dk har app med alt indhold fra pro.medicin.dk 

● Vejledning er en app som er skræddersyet til ens første tid som læge og indeholder en masse 

information om fx kompetencevurdering, vejledersamtale mm 

● led.cekuapp.dk hvor man kan se diverse mest almindelig led undersøgelser 

 

God websites  

● radiopedia.org hvor der er masser af gratis undervisningsmateriale  

● dsth.dk hjemmeside med information om pausering samt bridging af elektive OP-patienters 

blodfortyndende medicin  


