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Struktureret vejledersamtale 1  

Ansættelse P1A 

Uddannelsessøgende: Bedømmer: 

Afdeling: Hospital: 

  Testen besvaret tilfredsstillende  
  Kompetencerne beherskes ved samtalen på forventet niveau  

  Kompetencerne kan godkendes og attesteres   
Dato: Bedømmers signatur: 

 

 

Nr. og afd. Kompetence Konkretisering af kompetence 

1.1.1 

P1A 

Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale 

historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse 

behandlingsprincipper og operationsmetoder. 

Tekniske udviklingsspring. 

Specialets udvikling i en historisk kontekst. 

Centrale personers bidrag. 

1.1.2 

P1A 

Demonstrere kendskab til specialets nationale og internationale organi-

sation dels fagligt/videnskabeligt dels politisk/administrativt 

 

1.2.1 

P1A 

Holde sig fagligt opdateret indenfor specialet vedrørende såvel teore-

tisk grundlag som praktisk kliniske og operativt kirurgiske forhold 

Lægge en strategi for hvordan den faglige opdatering vedligeholdes. 

Herunder diskutere opnåelsen af viden via bøger, tidsskrifter og internet-

baserede medier. 
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Struktureret vejledersamtale 2  

Ansættelse P1A 

Uddannelsessøgende: Bedømmer: 

Afdeling: Hospital: 

  Testen besvaret tilfredsstillende  
  Kompetencerne beherskes ved samtalen på forventet niveau  

  Kompetencerne kan godkendes og attesteres   
Dato: Bedømmers signatur: 

 

Nr. og afd. Kompetence Konkretisering af kompetence 

1.3.8 

P1A 

Redegøre for anvendelse af almindelige typer frie transplantater  Delhud 

Fuldhud 

Composite graft 

Brusktransplantater 

Nervetransplantat 

Redegøre for principper ved transplantatindheling og modning, samt 

donorstedsopheling 

Redegøre for brug af meshed hud 

Redegøre for mulige donorsteder for delhuds- og fuldhudstransplantater 

Redegøre for behandling af infektioner, hæmatomer og serøse/purulente 

ansamlinger i forbindelse med delhuds- og fuldhudstransplantation 

Redegøre for patientvejledning om hensigtsmæssig transplantatpleje og 

forventet udvikling i transplantat og donorsted 
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2.5.1 

P1A 

Redegøre for forskellige typer sår - kirurgiske/akutte/kroniske Herunder: 

Patogenese, udredning og behandling af tryksår og bensår 

Patogenese, akut behandling og rekonstruktion ved nekrotiserende fascii-

tis 

2.5.2 

P1A 

Derm. 

Redegøre for principper i anvendelsen af forskellige sårbehand-

lingsprodukter med henblik på relevante ordinationer 
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Struktureret vejledersamtale 3  

Ansættelse P1A 

Uddannelsessøgende: Bedømmer: 

Afdeling: Hospital: 

  Testen besvaret tilfredsstillende  
  Kompetencerne beherskes ved samtalen på forventet niveau  

  Kompetencerne kan godkendes og attesteres   
Dato: Bedømmers signatur: 

 

 

 

Nr. og afd. Kompetence Konkretisering af kompetence 

2.6.1.1 

P1A 

Redegøre for det maligne melanoms ætiologi, patologi, patogenese og 

epidemiologi 

 

2.6.2.1 

P1A 

Redegøre for hudcarcinomers ætiologi, patologi, patogenese og 

epidemiologi 
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Struktureret vejledersamtale 4  

Ansættelse P2 

Uddannelsessøgende: Bedømmer: 

Afdeling: Hospital: 

  Testen besvaret tilfredsstillende  
  Kompetencerne beherskes ved samtalen på forventet niveau  

  Kompetencerne kan godkendes og attesteres   
Dato: Bedømmers signatur: 

 

 

 

 

 

Nr. og afd. Kompetence Konkretisering af kompetence 

1.3.11 

P2 

Redegøre for eksempler på og anvendelse af allograft, xenograft og 

syntetisk materiale 

Redegøre for meshtyper indenfor de nævnte kategorier og kende til deres 
anvendelsesområder, herunder fordele og ulemper 

 

1.3.12 

P2 

Angive klassifikation af lapper baseret på blodforsyning, typen af stilk, 

sammensætning af væv og flytningsmetoden. Redegøre for de grund-

læggende principper 

Rotation, forskydning,  transposition 

Random lap, axial lap, perforantlap 

Muskel-hud lapper 

Fasciocutane lapper 

Fri lap m.v. 
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1.3.18 

P2 

Redegøre for kirurgi i strålebeskadiget, evt. ulcereret væv Vaskularitet 

Heling 

Vævseftergivelighed 

Tidsfaktorer i planlægningen 

1.4.7 

P2 

Replantation af ekstremitetsdele. Redegøre for indikationsstilling, visi-

tation samt forberedelse af transport 
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Struktureret vejledersamtale 5 

Ansættelse P2 

Uddannelsessøgende: Bedømmer: 

Afdeling: Hospital: 

  Testen besvaret tilfredsstillende  
  Kompetencerne beherskes ved samtalen på forventet niveau  

  Kompetencerne kan godkendes og attesteres   
Dato: Bedømmers signatur: 

 

Nr. og afd. Kompetence Konkretisering af kompetence 

2.1.2 

P2 

Redegøre for operationsmetoder for de  nævnte medfødte misdannelser Eksempler: 

Læbeganespalte 

Øjenlågsdeformiteter 

Kraniofaciale misdannelser 

Øredeformiteter, herunder aures alatae 

Syndactyli 

Medfødte misdannelser af mammae (se mammakirurgi – benigne 

tilstande) 

Polands syndrom  

Pectus excavatum + andre Thoraxvægsdeformiteter, inkl. thoraxkir. 

behandligsmuligheder 

Vaskulære anomalier: 

      Hæmangiomer 

      Vaskulære malformationer 

Medfødte naevi 
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Struktureret vejledersamtale 6  

Ansættelse P2 

Uddannelsessøgende: Bedømmer: 

Afdeling: Hospital: 

  Testen besvaret tilfredsstillende  
  Kompetencerne beherskes ved samtalen på forventet niveau  

  Kompetencerne kan godkendes og attesteres   
Dato: Bedømmers signatur: 

 

 

Nr. og afd. Kompetence Konkretisering af kompetence 

2.4.1 

P2 

Redegøre for patofysiologien ved brandskader  

2.4.4 

P2 

Redegøre for kriterier for indlæggelse af patienter med brandskader  

2.4.6 

P2 

Angive reglerne for anvendelse af aflastende incisioner og have 

kendskab til deres praktiske anvendelse ved dybe forbrændinger 
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Struktureret vejledersamtale 7 

Ansættelse P2 

Uddannelsessøgende: Bedømmer: 

Afdeling: Hospital: 

  Testen besvaret tilfredsstillende  
  Kompetencerne beherskes ved samtalen på forventet niveau  

  Kompetencerne kan godkendes og attesteres   
Dato: Bedømmers signatur: 

 

 

 

Nr. og afd. Kompetence Konkretisering af kompetence 

2.7.2.3 

P2 

Redegøre for principper, relative fordele og ulemper samt forløb ved 

Onkoplastisk mammakirurgi 

Primær rekonstruktion og hudbesparende mastektomi 

Sekundær rekonstruktion forudgået af mastektomi 

 

 

2.6.1.7 

P2 

Redegøre for visitation til, principperne for og udførelsen af hyperterm 

regionær perfusion (HRP) 
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Struktureret vejledersamtale 8 

Ansættelse P1B 

Uddannelsessøgende: Bedømmer: 

Afdeling: Hospital: 

  Testen besvaret tilfredsstillende  
  Kompetencerne beherskes ved samtalen på forventet niveau  

  Kompetencerne kan godkendes og attesteres   
Dato: Bedømmers signatur: 

 

 

 

Nr. og afd. Kompetence Konkretisering af kompetence 

1.3.9 

P1B 

Redegøre for anvendelsen af og principperne for udførelsen af fri fedt-

transplantation 

F.eks. 

Korrektioner på mammae 

Korrektioner for bløddelsdeformiteter 
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Struktureret vejledersamtale 9  

Ansættelse P1B 

Uddannelsessøgende: Bedømmer: 

Afdeling: Hospital: 

  Testen besvaret tilfredsstillende  
  Kompetencerne beherskes ved samtalen på forventet niveau  

  Kompetencerne kan godkendes og attesteres   
Dato: Bedømmers signatur: 

 

Nr. og afd. Kompetence Konkretisering af kompetence 

2.9.1 

P1B 

Demonstrere kendskab til patofysiologien i forhold til bariatrisk kirur-

gi. 

 

2.9.2 

P1B 

Demonstrere viden om udredning forud for postbariatriske indgreb  

2.9.3 

P1B 

Redegøre for mulighederne for postbariatrisk hudkorrektion samt krite-

rier herfor. Redegøre for operationernes principper Redegøre for effek-

terne af operationerne såvel fysisk som psykologisk. 

Herunder: 

Abdominalplastikker inkl. korrektion af rectusdiastase og adressering af 

mons pubis 

Cirkulær lipektomi, nedre/øvre 

Brachioplastik 

Femoroplastik 

Mastopexi og autoaugmentation 

 


