
Velkommen til Bedøvelse, Operation og Intensiv, RH Horsens  
 
 
Under dit ophold på enten ortopædkirurgisk afdeling eller akutafdelingen skal du på 
fokuseret ophold hos os på Bedøvelse, Operation og Intensiv (BOI). Opholdet varer 1 uge 
og vil have fokus på patienten der skal bedøves - præ-, intra- og postoperativt.  
 
Vi glæder os til at se dig i afdelingen og håber du får et godt og lærerigt ophold. 
 
 
Den første dag 
 
Alle møder omklædte i blåt tøj og uden kittel til morgenkonference kl. 7.45 i 
konferencerummet som ligger på 1. sal for enden af operationsgangen. Du kan ringe til 
anæstesiologisk forvagt på tlf. 78 42 53 81 hvis du har svært ved at finde lokalet. Efter 
konferencen vil der være en kort introduktion til afdelingen samt rundvisning. Du vil derefter 
blive tilknyttet et af afsnittene jf. rotationsplanen. 
 
Dagenes forløb 
 

07.45 – 08.00:  Morgenkonference i konferencerummet 
08.00 – 15.00:  Arbejde på operationsgangen/Intensiv afdeling 
15.00 – 15.15:  Eftermiddagskonference i konferencerummet 
 
Såfremt du er i ambulatoriet/på Intensiv afsnittet, afholdes der 2 ekstra konferencer: 
 
08.00 – 08.30: Overlevering fra vagtholdet vedr. patienterne på Intensiv. 
14.30 – 15.00: Overlevering til vagtholdet vedr. patienterne på Intensiv. 
 
Torsdag morgen fra kl. 8.00 - 9.00 er der fælles undervisning enten for læger i afdelingen 
eller for alle læger på sygehuset, her deltager du naturligvis også. 
 
Undervisning og selvstudium 
 

Der vil blive afholdt formaliseret undervisning i præoperativ vurdering som lægger sig tæt 
op af kompetencekortet ”patienten der skal bedøves”. Samtidig vil du via blackboard få 
adgang til relevant materiale. Vi forventer, at du har orienteret dig i materialet inden din start 
i afdelingen. Undervisningsmaterialet omfatter diverse instrukser, information om 
anæstesiformer til de mest almindelige indgreb samt Systematisk ABCDE gennemgang. 
 

  



Rotationsplan for dit ophold 

 
Nedenstående findes rotationsplan for klinikophold i Bedøvelse, Operation og Intensiv samt 
læringsmål for de enkelte dage. Denne plan vil også hænge i konferencerummet. 
Kompetencekort ”Patienten der skal bedøves” tages som udgangspunkt med afdelingslæge, 
UPL Anders Gade Kjærgaard. 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Stud. 1. Kalder Amb DKC INT COP 

Stud. 2. COP Kalder Amb DKC INT 

Stud. 3. INT COP Kalder Amb DKC 

Stud. 4. DKC INT COP Kalder Amb 

 
 
DKC.  Dagkirurgien 
COP.  Central Operationsgang 
Kalder. Anæstesiologisk forvagt 
Amb.  Forundersøgelse til bedøvelse 
INT. Intensiv 

 
DKC.: Er med på en operationsstue på DKC, her er der traditionelt god mulighed for at stifte 
bekendtskab med forskellige former for monitorering, anlæggelse af PVK og prøve kræfter 
med at holde frie luftveje samt maskeventilation. 
 
COP.: Er med på en operationsstue på COP, her er der mulighed for at stifte bekendtskab 
med mere avancerede former for monitorering, smertebehandling via epiduralkateter samt 
anlæggelse af PVK og maskeventilation. 
 
Kalder: Følges med forvagten - observerer/deltager hvis muligt i dagens akutte opgaver. Er 
opmærksom på de læringsmuligheder som opstår i løbet af dagen. I konferencerummet står 
telefon til stud. med. som har nummer 25500. 
 
Amb.: Observerer 4-5 anæstesitilsyn, gerne fordelt på både ASA 1-2 patienter sammen med 
anæstesisygeplejerske samt ASA 3-4 patienter sammen med anæstesilæge. Det forventes 
at du på forhånd har læst ”vejledning til anæstesi” samt kender kompetencekortet ”Patienten 
der skal bedøves”. 
 
INT.: Fra morgenstunden deltager du i vagtoverlevering fra vagtholdet vedr. 
intensivpatienterne (kl. 08.00-08.30). I samarbejde med stuegangsgående intensivlæger 
udvælges en patient på intensiv, gerne en postoperativ patient. I løbet af formiddagen læser 
du patientens journal igennem og udfylder skema til gennemgang af den intensive patient 
(ligger i konferencerummet). Efterfølgende deltager du i stuegangen og gennemgår 
patientens operative og postoperative forløb sammen med den intensivist som har gået 
dagens stuegang. Tanken er, at det er den studerende, som fremlægger forløbet for 
intensivisten, som kan uddybe og supplere. Herefter deltager man igen i vagtoverlevering til 
det nye vagthold (kl. 14.30-15.00). I løbet af dagen kan man observere og blive klogere på 
diverse procedurer fx. anlæggelse af arteriekanyle, centrale adgange og epiduralkatetre. 
Der vil også være mulighed for sparring omkring tolkning af gastal samt god mulighed for at 
fordybe sig i respirations- og kredsløbsfysiologi. 
 



Sygdom og fravær 
 

Sygdom og fravær af anden grund, skal meldes til anæstesiforvagten på tlf. 78 42 53 81 i 
tidsrummet 7.20-7.40. 
 
 
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående og/eller kommentarer før eller under opholdet i 
afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte mig. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

Anders Gade Kjærgaard 
 

Afdelingslæge, Ph.d., UPL 

Tlf.: 78 42 53 64 
E-mail: andkja@rm.dk 
 
 


