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Guide til hoveduddannelsen i plastikkirurgi 
 
 
Kære kursist, 
 
Tillykke med hoveduddannelsen! Dette dokument er tænkt som en hjælp til at skabe overblik over 
hoveduddannelsen i plastikkirurgi i Videreuddannelsesregion Øst, og er et supplement til 
Uddannelsesprogrammet for Hoveduddannelsen i Plastikkirurgi. 
 
Hoveduddannelsen varer 5 år. Efter tildelt hoveduddannelse skal man sikre sig at man er indskrevet 
og registreret som plastikkirurgisk kursist. Dette gøres ved at sende en mail til sekretær Mette Vive 
(mettebestwellfare@gmail.com), som også sender en liste over kurser man er tilmeldt. Mange 
kurser tildeles ofte først senere i hoveduddannelsen. Placeringen af kurserne kan variere, således vil 
mange kurser planlagt til første år ofte først blive afholdt i andet år af hoveduddannelsen.  
Det kan være muligt at få merit for tidligere ansættelser i ortopædkirurgi eller mave-tarm kirurgi. 
Dokumentation for gennemført introduktionsstilling sendes til Karina Heuer Bach (khb@regionh.dk), 
der videresender dokumentation til stillingstagen ved relevant UAO. 
 
De fokuserede ophold aftales med UAO/vejleder på din afdeling – husk selv at kontakte 
UAO/vejleder og sikre at opholdene bliver planlagt. I dette dokument findes evalueringsskemaer for 
common trunk og fokuserede ophold, disse udfyldes og sendes til UAO, så vi løbende sikrer feedback 
på opholdene. 
 
Rigtig god fornøjelse! 
 
På vegne af arbejdsgruppen, 
Anne Kathrine Lorentzen, Mitra Sepehri, Rami Ibrahim, Linnea Langhans, Camilla Asklund 
  

mailto:mettebestwellfare@gmail.com
mailto:khb@regionh.dk
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Overblik over HU år for år 
Plastikkirurgisk Afdeling 1, første år 

Læringsmål 

 
  
 
 
 
 

Fokuserede ophold, første år 
                   Onkologisk afdeling 5 dg.     Patologiafdelingen 2 dg. 

 
 
 
 
 
 

 

Kurser, første år 
- Fælleskirurgisk teoretisk (5 dg):  

o https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-
speciallaeger/Specialespecifikke-kurser under ’kirurgi’ 

o https://www.danskkirurgiskselskab.dk/uddannelse.  
o Hovedkursusleder: Randi Beier-Holgersen, Overlæge, Kirurgisk Afdeling, 

Nordsjællands Hospital Hillerød. Henvendelse til lægesekretær Mette Viwe 
(mettebestwellfare@gmail.com).  

o Tilmelding: automatisk. 
- Fælleskirurgisk praktisk (5 dg):  

https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
https://www.danskkirurgiskselskab.dk/uddannelse
mailto:mettebestwellfare@gmail.com
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o https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-
speciallaeger/Specialespecifikke-kurser under ’kirurgi’ 

o Hovedkursusleder: Randi Beier-Holgersen, Overlæge, Kirurgisk Afdeling, 
Nordsjællands Hospital Hillerød. Henvendelse til lægesekretær Mette Viwe 
(mettebestwellfare@gmail.com).  

o Tilmelding: automatisk.  
- Forskningstræning: 

o Praktisk del: 10 dage, hvor man individuelt arbejder med et selvstændigt 
forskningsprojekt der skal udmunde i en specialespecifik opgave og mundtlig 
fremlæggelse. 

o Teoretisk del: 
 Modul 1 (3 dage): introduktionskursus der omhandler basal 

forskningsmetodologi, kritisk litteraturlæsning samt litteratursøgning. Kurset 
afholdes af KU. Man skal sammen med sin vejleder have udarbejdet en ide til 
et projekt. Tilmelding Modul 1: 
https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-
forskningstraening/tilmelding-til-modul-1.aspx. Tilmelding: eget ansvar. 

 Modul 2 (6 dage): sammensættes individuelt af seminardage, kursusaktivitet 
og modul 2 kurser (op til 4 dage). Modul 2 kurser: 
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/uddannelse/efteruddannelse/CUK/S
ider/Forskningstræning.aspx  

 Generel information: 
https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-
forskningstraening.aspx 

 Vejledning: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/9164  
- SOL 1 (2 dg):  

o Kursus i sundhedsvæsenets organisation og ledelse (SOL) omhandler lægefaglige 
teknikker, pædagogik, ledelse, kommunikation, samarbejde mv.  

o https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-
obligatoriske-kurser.aspx  

o https://www.regionh.dk/CAMES/Traening-og-undervisning/Kurser-for-
Laeger/Hoveduddannelse/Sider/SOL1.aspx (tilmelding). 

o Tilmelding: eget ansvar. 
 
  

https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
mailto:mettebestwellfare@gmail.com
https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-forskningstraening/tilmelding-til-modul-1.aspx
https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-forskningstraening/tilmelding-til-modul-1.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/uddannelse/efteruddannelse/CUK/Sider/Forskningstræning.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/uddannelse/efteruddannelse/CUK/Sider/Forskningstræning.aspx
https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-forskningstraening.aspx
https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-forskningstraening.aspx
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/9164
https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx
https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx
https://www.regionh.dk/CAMES/Traening-og-undervisning/Kurser-for-Laeger/Hoveduddannelse/Sider/SOL1.aspx
https://www.regionh.dk/CAMES/Traening-og-undervisning/Kurser-for-Laeger/Hoveduddannelse/Sider/SOL1.aspx
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Common trunk, andet år 

Læringsmål 
 

Ortopædkirurgisk Afdeling, 6 md 
 

 
  
 

 
 

Læringsmål Kirurgisk Afdeling, 4 md 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Læringsmål Mammakirurgisk Afdeling, 2 md 
 

 
 
 

Kurser, andet år 
- Traumatologikursus ATLS (2,5 dg):  

o https://www.atls.dk.  
o Tilmelding: eget ansvar.  
o Det er vigtigt at tilmelde sig i løbet af 1. år, da det er en fordel at have kurset i starten 

af det ortopædkirurgiske ophold. Her kan man ligeledes få en soveplads på Musholm 
hvor kurset finder sted. Som udgangspunkt er det den afdeling, man er ansat på, når 

https://www.atls.dk/
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man er på kurset, som skal betale udgifterne til transport, kost, logi. Dette vil typisk 
være ort kir afdeling. Selve kursus udgiften dækkes via et EAN nr, som man skal have 
fra chefsekretæren på plastikkirurgisk afdeling 1, eller Tina Tos. 

- Mammakirurgi (1 dg).  
o https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-

speciallaeger/Specialespecifikke-kurser under ’kirurgi’. 
o Tilmelding: automatisk.  

- Mikrokirurgisk kursus (3 dg).  
o https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-

speciallaeger/Specialespecifikke-kurser under ’plastikkirurgi’. 
o Tilmelding: automatisk. 

  

https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
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Plastikkirurgisk Afdeling 2, RH, tredje og fjerde år 

Læringsmål 

 
 
 

Fokuserede ophold, tredje og fjerde år 
                Anæstesi (3dg)   ØNH (3-5dg)            Thoraxkirurgi (5dg)

  
              Karkirurgisk (5dg)  

         Kæbekirurgisk (3dg) 
    
 
 

 

Kurser, tredje og fjerde år 
- SOL 2 (3 dg):  

o SOL 2 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse) er et 3-dages internatkursus. 
Kurset baseres på dine konkrete erfaringer som kommende speciallæge. Forud for 
kurset får du tilsendt en opgave, som skal løses inden kursets start.  

o https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-
obligatoriske-kurser.aspx 

o https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Generelle-
kurser (tilmelding). 

o Tilmelding: eget ansvar via links ovenfor. OBS der er lang ventetid (ca 2 år) på SOL2, så 
det anbefales at tilmelde sig kurset i starten af hoveduddannelsen. 

https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx
https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Generelle-kurser
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Generelle-kurser
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- Nordiske kurser: I Rekonstruktiv plastikkirurgi og kongenitte misdannelser (4 dg), 
Rekonstruktiv plastikkirurgi og traumer og sår (4 dg), III Rekonstruktiv plastikkirurgi og cancer 
(4 dg), IV Rekonstruktiv plastikkirurgi og æstetisk kirurgi (4 dg). 

o https://scaplas.org/Courses/Courses  
o https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-

speciallaeger/Specialespecifikke-kurser.  
o Kurserne varer 4 dage og afholdes på skift i Sverige, Norge, Finland og Danmark.  
o Tilmelding: automatisk.  
o Kursusleder: Tina Tos, Overlæge, Plastikkirurgisk Afd, Herlev.  
o Betaling: man betaler selv kursusafgift, hotel og flybilletter, og får udlægget 

refunderet. Se Vejledning til A-kurser, Bilag 1 Tro og love template og Bilag 2 
Afregningsskema. 

o Kurserne ligger ofte først 4-5 år af HU 
 

OSCE-eksamen, RH 
- OSCE er en frivillig mundtlig eksamen som afholdes årligt i juni på RH for læger i 

hoveduddannelse. 
- Eksamen varer ca en time, og består af 2 borde med hver 4 emner. I alt 8 emner: 

o Kongenitte misdannelser 
o Onkologi 
o Brandsår 
o Bryst 
o Øvrige tumores 
o Traume 
o Æstetisk 
o Rekonstruktion/mikrokirurgi.  

- Man trækker en case i hvert emne, og har 6 minutter pr case til at fremlægge. 
Fremlæggelsen skal indeholde: 

1. Beskrivelse af "tumor"/problemet 
2. Udredning 
3. Forslag til diagnose/differentialdiagnose 
4. Mulige behandlinger, komplikationer og risici ved disse samt fordele og ulemper. 

- Et pointtal mellem 4-8 tildeles for hver case, og samles til en endelig karakter. Resultatet er 
fortroligt, og bruges i vejledersamtalen til feedback, refleksion og udpegning af 
indsatsområder.  

  

https://scaplas.org/Courses/Courses
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
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Plastikkirurgisk Afdeling 1, femte år 

Læringsmål 

  
 
 
 
 
 

Fokuserede ophold, femte år 
Dermatologi (2dg)    Kosmetisk kirurgi (14dg) 

 
 
 

Kurser, femte år 
- SOL 3 (4 dg):  

o SOL 3 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse) består af et 3-dages 
internatkursus og en efterfølgende 4. dag som ligger ca 1 uge senere. Formålet med 
SOL kurset er at give deltagerne en basal teoretisk viden inden for ledelse, 
organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i 
forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske 
problemstillinger.  
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o https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-
obligatoriske-kurser.aspx 

o https://www.regionh.dk/CAMES/Traening-og-undervisning/Kurser-for-
Laeger/Hoveduddannelse/Sider/SOL3.aspx (tilmelding). 

o Tilmelding: eget ansvar 
 

https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx
https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx
https://www.regionh.dk/CAMES/Traening-og-undervisning/Kurser-for-Laeger/Hoveduddannelse/Sider/SOL3.aspx
https://www.regionh.dk/CAMES/Traening-og-undervisning/Kurser-for-Laeger/Hoveduddannelse/Sider/SOL3.aspx
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HU kurser 
Kurser  Type  Varighed  Administration  Attestation  

SOL I *  Generelt  2 dage  Selv tilmelde hos 
Regionens 
Uddannelsesafdeling  

Delkursusleder  

SOL II  Generelt  3 dage  Selv tilmelde hos Sund-
hedsstyrelsen  

Delkursusleder  

SOL III  Generelt  4 dage  Selv tilmelde hos 
Regionens 
Uddannelsesafdeling  

Delkursusleder  

Fælleskirurgisk 
teoretisk kursus  

Tværfagligt  5 dage  Tildeles af 
hovedkursuslederen 
for kirurgi  

Hovedkursuslederen 
for kirurgi  

Fælleskirurgisk 
operativt kursus  

Tværfagligt  5 dage  Tildeles af 
hovedkursuslederen 
for kirurgi  

Hovedkursuslederen 
for kirurgi  

Traumatologi  Tværfagligt  2½ dag  Selv tilmelde sig på 
www.atls.dk  

Hovedkursuslederen 
for plastik- og mikro-
kirurgi  

Mammakirurgi Tværfagligt  1 dage  Tildeles af 
hovedkursuslederen 
for plastik- og 
mikrokirurgi  

Hovedkursuslederen 
for plastik- og mikro-
kirurgi  

Mikrokirurgi  Speciale-
specifikt  

3 dage  Tildeles af 
hovedkursuslederen 
for plastik- og 
mikrokirurgi  

Hovedkursuslederen 
for plastik- og mikro-
kirurgi  

Nordisk kursus i 
plastikkirurgi:  
I Rekonstruktiv 
plastikkirurgi og 
medfødte 
misdannelser  
II Rekonstruktiv 
plastikkirurgi ved 
traumer og sår  
III Rekonstruktiv 
plastikkirurgi og cancer  
IV Rekonstruktiv 
plastikkirrgi og 
æstetisk kirurgi  

Speciale-
specifikt  

4 dage  
4 dage  
4 dage  
4 dage  

Tildeles af 
hovedkursuslederen 
for plastik- og 
mikrokirurgi  
  

Hovedkursuslederen 
for plastik- og mikro-
kirurgi  
Hovedkursuslederen 
for plastik- og mikro-
kirurgi  
Hovedkursuslederen 
for plastik- og mikro-
kirurgi  
Hovedkursuslederen 
for plastik- og mikro-
kirurgi  

Forskningstræningsmo
dulets kurser:  
Basal 
forskningsmetodelogi  
Valgfri kurser  

Individuelt  3 dage  
6 dage  

Selv tilmelde via 
Uddannelsesregionens 
hjemmeside  
Selv udvælge og søge  

Delkursusleder  
Delkursusleder  
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Vejledning til A-kurser. 
Udarbejdet af Anders Klit, RH 
 
Vejledning til bestilling af rejser ifm. A-kursus og refusion af udgifter.  
 
De fire A-kurser er placeret på 4. og 5. år af hoveduddannelsen, og tildeles af hovedkursuslederen. 
Hovedkursusleder overlæge Tina Tos  
Plastikkirurgisk afdeling, Herlev Hospital  
Herlev Ringvej 75  
2730 Herlev  
Mail: tina.tos@regionh.dk  
 
Information om kommende A-kurser kan findes på:  

- Scaplas.org: https://scaplas.org/Courses/Courses   
- DSPR.dk: 

http://dspr.dk/Dspr/Education?typeOfEducation=HoveduddannelsenNytOmAKurser. Se 
under ”uddannelse” og nyt om ”A-kurser”.  

 
Tilmelding til kurserne foregår ved hovedkursuslederen. Dog skal man typisk acceptere sin plads ved 
at konfirmere per mail.  
 
Udgifter til kurset indeholder tre dele:  
1. Kursusafgift  
2. Forplejning  
3. Transport og hotel  
 
1. Kursusafgift:  
Fra den lokale kursusleder modtages betalingsinformation af kursusafgift som dækker kursus, frokost 
på kursusdage og sociale arrangementer under kurset (2017; afgift ca. 3000 kr/400 Euro).  
 
Kursusafgift betales af den enkelte deltager og efter endt kursus ansøges om refusion fra  
Sundhedsstyrelsen ved at udfylde dokument og sende det til hovedkursuslederen udfyldt og 
underskrevet  
samt vedlagt udprint af betalingskvittering og kursusbevis.  
 
Refusionsblanket: https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/specialespecifikke-kurser   
 
Se under ”Til kursister”, ”Støtte til fremmed kursus”.  
  
2. Forplejning:  
Sammen med refusionsblanketten til SST sendes en ”tro og love erklæring på dagpenge under 
ophold”, dette er et beløb på ca. 100 kr. om dagen (2017) som skal dække merudgifter under kursus. 
Ikke egentlig forplejning. Se forslag i følgende bilag.  
 
Forplejning som ikke er inkluderet i kurset betales under opholdet som udlæg og søges refunderet i  
klinikken via SAP-TUR (se under rejse). HUSK AT GEMME KVITTERINGERNE!  
 

https://scaplas.org/Courses/Courses
http://dspr.dk/Dspr/Education?typeOfEducation=HoveduddannelsenNytOmAKurser
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/specialespecifikke-kurser
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3. Transport og hotel:  
Transport til og fra kursus i udlandet bestilles via SAP-TUR/Rejsekontoret. Rejser indenfor Danmark 
kan man selv købe og søge refunderet via SAP-TUR/Rejsekontoret (se nedenfor).  
 
Udgifter til forplejning og lokal transport under kurset søges refunderet via SAP-TUR (se nedenfor).  
 
Via intranettet fremsøges ”tur” og ”TUR – Transport, udlæg, rejseadministration” vælges.  

  
 
  
 
Vælg ”log på TUR”. Der findes også en brugervejledning til TUR.  

 
  
 
Skal du bestille rejser vælges:  
 
”Rejser interne”, klik på plus i nederste venstre hjørne (meget diskret) for at oprette ny 
rejseansøgning.  
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Herefter udfyldes skema med nedenstående omkostningssted.  

 
 
  
Under ”Vedhæftninger” indsættes kursusprogrammet.  
 
Foretrækker du bestemte flyafgange eller er der et bestemt kursushotel kan du anføre det i  
kommentarfeltet for det relevante rejseelement eller vedhæfte et screen-dump under 
vedhæftninger.  
 
  
 
Refusion:  
 
Søger du refusion for udlæg til forplejning eller lokal transport vælges ”Afregninger”  



Version 1, senest opdateret 29.09.2021, AKL 
 

15 

 

  
 
Og der operettes en ny afregning:  

  
 
 Her udfyldes skema og kvittering for udlæg vedhæftes.  
 
Udlæg kan anføres i DKK eller lokal valuta.  
 
  
 

  



Version 1, senest opdateret 29.09.2021, AKL 
 

16 

Bilag 1 – Tro og love erklæring 
Se separat bilag 
 

Bilag 2 – Afregningsskema 
Se separat bilag 
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Evaluering af og attestation af common trunk ophold, plastikkirurgisk 
hoveduddannelse 
 

(ortopædkirurgi, kirurgi, mammakirurgi) 
 

Uddannelsessøgendes navn 
 

 

Type fokuseret ophold 
 

 

Varighed af fokuseret ophold 
 

 

Er der en vejleder, som du er 
tilknyttet under dit ophold? 

 

Udsendelse af program forud for 
opholdet? 

 

Udsendelse af materiale (feks. 
links til VIP vejledninger, 
instrukser eller andet)? 

 

Introduktion til afdelingen 
(sammensætning og hvilke 
funktioner, som varetages)? 

 

Evaluér varighed, 
sammensætning af program samt 
udbytte af dit ophold 
 
 
 
 
 

 
 

Er der en slutevaluering af 
opholdet? (Mundtlig/skriftelig 
evaluering) 

 

Forslag til 
forbedringer/optimering af 
opholdet? 

 
 
 
 
 
 
 

Godkendelse og underskrift fra 
uddannelsessøgende samt 
vejleder, samt *samtykke til 
udveksling af evaluering mellem 
UAOér 

 
Dato: 
 
Uddannelsessøgende……………………………………….. 
Vejleder…………………………………………………….. 
 

* Dokumentet må deles med respektive UAO i plastikkirurgi  
* Udfyldte skema skal afleveres til UAO på respektive afdeling samt UAO i plastikkirurgi  
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Evaluering af og attestation af de fokuserede ophold, plastikkirurgisk 
hoveduddannelse 
 

(patologi, onkologi, anæstesi, karkirurgi, ØNH, kæbekirurgi, thoraxkirurgi, dermatologi, kosmetisk 
kirurgi) 
 

Uddannelsessøgendes navn 
 

 

Type fokuseret ophold 
 

 

Varighed af fokuseret ophold 
 

 

Er der en vejleder, som du er 
tilknyttet under dit ophold? 

 

Udsendelse af program forud for 
opholdet? 

 

Udsendelse af materiale (feks. 
links til VIP vejledninger, 
instrukser eller andet)? 

 

Introduktion til afdelingen 
(sammensætning og hvilke 
funktioner, som varetages)? 

 

Evaluér varighed, 
sammensætning af program samt 
udbytte af dit ophold 
 
 
 
 
 

 
 

Er der en slutevaluering af 
opholdet? (Mundtlig/skriftelig 
evaluering) 

 

Forslag til 
forbedringer/optimering af 
opholdet? 

 
 
 
 
 
 
 

Godkendelse og underskrift fra 
uddannelsessøgende samt 
vejleder, samt *samtykke til 
udveksling af evaluering mellem 
UAOér 

Dato: 
 
Uddannelsessøgende……………………………………….. 
Vejleder…………………………………………………….. 
 

* Dokumentet må deles med respektive UAO i plastikkirurgi 
* Udfyldte skema skal afleveres til UAO på respektive afdeling samt UAO i plastikkirurgi  
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Skabelon: Oplæg til vejledersamtale  
Dato: 
 
 

1. Uddannelsesfokus (særligt indsatsområde)  

 

 

2. Evaluering/vurdering/status  

Status ift. målbeskrivelse, kompetencekort.  

 

 

3. Kommende/afholdte indsatser, undervisning, møder mm. 

 

 

4. Kommende aktiviteter 

 

 

5. Forskning  

 

 

 

6. Fokuserede ophold, andre afdelinger, kurser  

 

 

7. Undervisning: 

 

 

8. Praktisk 

 

 

9. Anbefalede indsatsområder/læringsmål?  

 


	Overblik over HU år for år
	Plastikkirurgisk Afdeling 1, første år
	Læringsmål
	Fokuserede ophold, første år
	Kurser, første år

	Common trunk, andet år
	Læringsmål
	Ortopædkirurgisk Afdeling, 6 md
	Læringsmål Kirurgisk Afdeling, 4 md
	Læringsmål Mammakirurgisk Afdeling, 2 md
	Kurser, andet år

	Plastikkirurgisk Afdeling 2, RH, tredje og fjerde år
	Læringsmål
	Fokuserede ophold, tredje og fjerde år
	Kurser, tredje og fjerde år
	OSCE-eksamen, RH

	Plastikkirurgisk Afdeling 1, femte år
	Læringsmål
	Fokuserede ophold, femte år
	Kurser, femte år


	HU kurser
	Vejledning til A-kurser.
	Bilag 1 – Tro og love erklæring
	Bilag 2 – Afregningsskema

	Evaluering af og attestation af common trunk ophold, plastikkirurgisk hoveduddannelse
	Evaluering af og attestation af de fokuserede ophold, plastikkirurgisk hoveduddannelse
	Skabelon: Oplæg til vejledersamtale

