Kittellommebog
Den oto-rhino-laryngologiske
speciallægeuddannelse
(2015)
Introduktionsuddannelse

Navn: ______________________________________

Indledning:
Denne kittellommebog for læger i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi er
udarbejdet af DSOHH.
Den danner udgangspunktet for den yngre læges kliniske oplæring og skal
medbringes i dagligdagen således, at den løbende kan opdateres.
Det er vigtigt at skelne imellem de kliniske vejledere og din hovedvejleder.
Det er ikke nødvendigt, at det er din hovedvejleder, der superviserer/observerer
dig i hverdagen og underskriver kittellommebogen. Men lommebogen skal
forelægges ved de formaliserede evalueringssamtaler således, at
hoveduddannelsens målbeskrivelse kan signeres.
Kun kompetencer, der evalueres i klinikken er inkluderet i kittellommebogen.

Patient data registreres ved cpr nr.
Procedurer på niveau D må kun udføres efter bekræftelse på opnået
kompetence niveau i kittellommebogen med signatur OG efter aftale med din
hovedvejleder.
Når det pågældende krav til kompetence niveau er opnået, har tjeklisten udfyldt
sin funktion.
Yderligere porteføljeoptegnelser skal således føres seperat.

Der er tale om minimums kompetencer. Registrering af procedurer, der formelt
set er placeret under hoveduddannelsen, må gerne påbegyndes under
introduktionsuddannelsen.

Få mere information om uddannelse og kurser indenfor ØNH på følgende
hjemmesider: www.dsohh.dk, sst.dk og http://www.yngreotologer.dk.

Kompetence niveau (K-niveau):

Kompetence niveau A:
Har set, hørt eller læst om. Det indebærer normalt, at man har overværet, eventuelt assisteret til
proceduren

Kompetence niveau B:
Kunne udføre proceduren nøje superviseret. Ved operative indgreb skal klinisk vejleder være til
stede på stuen.

Kompetence niveau C:
Kunne udføre proceduren under nogen supervision, herunder indsamle UL billeder selvstændigt.
Ved udførelse af operative procedurer skal klinisk vejleder være orienteret og umiddelbart til stede.

Kompetence niveau D:
Proceduren kan udføres uden supervision. Operative procedurer kan udføres med klinisk vejleder på
tilkald fra hjemmet.

Kompetence niveau E:
Kunne supervisere og undervise i proceduren.

Evalueringsstrategier:

”Bedside observation/supervision”
En vurdering baseret på observation af den uddannelsessøgendes praksis i en klinisk situation under
samtidig eller direkte efterfølgende samtale med redegørelse for den uddannelsessøgendes
overvejelser i forbindelse med vedkommendes handlinger og deres teoretiske baggrund.
”Struktureret kollegial bedømmelse” (Mini-CEX)
En evaluering af den uddannelsessøgende, baseret på observation af denne i den daglige kliniske
praksis, suppleret med den uddannelsessøgendes redegørelse for de teoretiske baggrunde for dennes
handlinger.
”Struktureret klinisk observation ved Retznik’s (OSATS) skema”
En systematisk evaluering af den uddannelsessøgendes kirurgiske færdigheder, herunder
instrumentering, kendskab til anatomi, suturmateriale og teknik.

Kompetence

Konkretisering

Vurderingsmetode til godkendelse af kompetence
(tydeligt navn, dato og underskrift)

I1.
ØNH specifik
journaloptagelse:
Optage specialespecifik
anamnese og objektiv
undersøgelse af øre-næsehalspatienter herunder udføre:
 Otomikroskopi
 Anterior rhinoskopi
 Indirekte
laryngoskopi
 Fiberlaryngoskopi


Palpation af hals,
kendskab til halsens
levels



Ordinere relevante
parakliniske
undersøgelser











Facialisparese
Struktureret klinisk observation ved MiniCex (udføres evt
Spytkirtelsamtidigt med I16.)
patologi
Hœshed
Underskrift klinisk vejleder: ________________
Benigne tumorer
på hals
Allergisk og nonallergisk kronisk
rhinitis
Akut sinuitis
Struma
Globulus

I2.
Den akutte ØNH patient
Behandle akut henviste
patienter med truede luftveje
samt livstruende blødninger,
herunder:
 Have kendskab til
nødtracheotomi
 Kunne foretage
tracheotomi under
supervision

Porteføljeoptegnelse for tracheotomi:
dato

Pt initialer, køn

K-niveau

signatur

Signatur for opnået K-niveau C:________________

Kompetence

Konkretisering

Vurderingsmetode til godkendelse af kompetence
(tydeligt navn, dato og underskrift)

I3.
Epistaxis











Obj undersøgelse
Ætse og elkoagulere
Anlægge adekvat
tamponade
Biokemisk udredning

Epistaxis
patienter
Epistaxis
patienter med
koagulationsforstyrrelser

Porteføljeoptegnelse for tamponadeanlæggelse:
dato

Pt initialer, køn

K-niveau

signatur

Signatur for opnået K-niveau D:________________
Bedside observation/supervision
Underskrift klinisk vejleder: ________________

I4.
Fremmedlegemer i næse og
ører
 Cerumenslynge
 Øreskylning
 Zaufals hage
 Øresug

Fremmedlegemer i luftveje
og spiserør






Fremmedlegemer Bedside observation/supervision
i cavum nasi og
Underskrift klinisk vejleder: ________________
øregang
Obturerende
cerumen

Fremmedlegeme
i bronkier/
esofagus

Porteføljeoptegnelse for endoskopi:
dato

Pt initialer, køn

Modtage og assistere til
behandling af og fjernelse af
fremmedlegemer herunder
 Bronkoskopi
 Esofagoskopi

Signatur for opnået K-niveau B
Bronkoskopi:________________
Signatur for opnået K-niveau B
Esofagoskopi:________________

K-niveau

signatur

Kompetence

Konkretisering

Vurderingsmetode til godkendelse af kompetence
(tydeligt navn, dato og underskrift)

I5.
Øregang, trommehinde og
mellemøre




Behandle ukomplicerede
infektiøse tilstande,
inflammatoriske og
traumatiske lidelser i øregang,
trommehinde og mellemøre:
 Anvende relevant
topisk og systemisk
antibiotika
 Rinne og Weber
 Rubricere
hørenedsættelse som
konduktiv, perceptiv
eller blandet
 Otomikroskopi og
oprensning, samt
kende til paracentese
og tubulation




Akut otitis media Porteføljeoptegnelse for tubulation:
Sekretorisk otitis
media
dato
Pt initialer, køn
K-niveau
Ekstern otitis
Perforatio
membrana
tympani

signatur

Signatur for opnået K-niveau B:________________

Bedside otologisk undersøgelse og behandling
Underskrift klinisk vejleder: ________________

Kompetence

Konkretisering

Vurderingsmetode til godkendelse af kompetence
(tydeligt navn, dato og underskrift)
Porteføljeoptegnelse for incision af peritonsillær absces:

I6.
Infektioner i farynx



Behandle herunder
selvstændigt operere patienter
med akutte og kroniske
infektioner i pharynx









Peritonsillær
absces
Hypertrofia
tonsillarum
Vegetationes
adenoides

dato

Pt initialer, køn

K-niveau

signatur

Tonsillektomi
Udtømning af
peritonsillær absces
Adenotomi
Signatur for opnået K-niveau D:________________
Porteføljeoptegnelse for tonsillektomi:
dato

Pt initialer, køn

K-niveau

signatur

Signatur for opnået K-niveau D:________________
Struktureret klinisk observation af tonsillektomi ved
Retznik’s (OSATS) skema (se Appendix 4 i målbeskrivelse)
Underskrift klinisk vejleder: ________________
Porteføljeoptegnelse for adenotomi:
dato

Pt initialer, køn

K-niveau

signatur

Signatur for opnået K-niveau D:________________

Kompetence

Konkretisering

Vurderingsmetode til godkendelse af kompetence
(tydeligt navn, dato og underskrift)

I8.
Porteføljeoptegnelse for UL scanning af hals evt inkl FNA:
UL scanning
Kunne betjene
ultralydsscanner og
identificere:
 Normal anatomi
 Foretage
finnålsaspirat fra
lymfeknude på hals
herunder UL- vejledt

UL skanning af patient
med knude på halsen.

dato

Pt initialer, køn

K-niveau

signatur

Kun skanninger
superviseret af erfaren
kollega bør tillægges
diagnostisk betydning.

Signatur for opnået K-niveau C:________________
I9.
ØNH traume patient
Modtage patienter med
traumer i øre-næsehalsområdet herunder:
 Foretage relevant
palpation af
ansigtsskelet
 Beskrive deformitet
af ydre næse og
septum
 Reponere simple
næsefrakturer
 Foretage suturering af
simple traumatiske
sår


Diagnosticere
frakturer på røntgen
og CT-scanninger






Næsefraktur
Zygoma- eller
maxilfraktur

Porteføljeoptegnelse for reposition af fractura nasi:
dato

Pt initialer, køn

K-niveau

signatur

Mandibel- og
tandfraktur

Signatur for opnået K-niveau C:________________

Kompetence

Konkretisering

Vurderingsmetode til godkendelse af kompetence
(tydeligt navn, dato og underskrift)

I10.
Porteføljeoptegnelse for incision/suturering:

Basal kirurgisk teknik
Beherske basale kirurgiske
teknikker
Herunder
 Foretage incision og
suturering i
hoved/hals området
 Foretage hæmostase
 Kendskab til diverse
ligatur- og
suturmaterialer
 Kendskab til monoog bipolær
elkoagulation og
kontraindikationer til
disse.

dato

Pt initialer, køn

K-niveau

signatur

Signatur for opnået K-niveau D:________________
-

I11.
Den svimle patient



Håndtering af patienter med
akut opstået svimmelhed.
 Skelne mellem central
og perifer type
 Kende indikationer
for akut neurologisk
tilsyn/MR-C









Otoneurologisk u.s.
Head Impulse Test
Beskrive nystagmus
(spontan, blikretning
og headshake)
Dix-Hallpike/Epley



Romberg’s test



Covertest/skewdeviaion

Neurititis
vestibularis
BPPV

Bedside observation/supervision af relevant otoneurologisk
undersøgelse og behandling
Underskrift klinisk vejleder: ________________

Kompetence

Konkretisering

Vurderingsmetode til godkendelse af kompetence
(tydeligt navn, dato og underskrift)

I12.
Facialis parese




Håndtering af patienter med
facialisparese, herunder
 Skelne mellem central
og perifer type
 Gradere iht HouseBrackmann skala
 Tolke stapedius
reflekser

Bells parese
Ramsay-Hunt
syndrom

Bedside observation/supervision af relevant otoneurologisk
undersøgelse og behandling
Underskrift klinisk vejleder: ________________

Sundhedsfremmer

Kompetence

Eksempel

Godkendelse af kompetence (tydeligt navn, dato og
underskrift)

I13.
Inddrage forebyggelse i
patientkontakten når dette
skønnes relevant.




Tobaks- og
alkoholmisbrug
Adipositas

Bedside observation/supervision af forebyggende patient
samtale
Underskrift klinisk vejleder: ________________

Leder /administrator
Kompetencer

Eksempler

Godkendelse af kompetence (tydeligt navn, dato og
underskrift)





Struktureret klinisk observation ved MiniCex (udføres
evt samtidigt med I1.)

I14.
Inddrage ledelse i den daglige
kliniske virksomhed

Lede en operation
Lede en stuegang
Lede en
ambulatoriestue

Underskrift klinisk vejleder: ________________

