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Kære kursist 

 

Velkommen til thoraxkirurgisk operationsdag. Vi glæder os til at undervise dig i 

thoraxkirurgiske problemstillinger. Vi håber, at du får noget ud af dagen. 

 

Generel beskrivelse af thoraxkirurgi 

Thoraxkirurgi i Danmark udgøres af 4 centre 

Hjertelungekirurgisk afdeling, Ålborg Universitetshospital 

Hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling, Århus Universitetshospital 

Hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital 

Thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet 

Alle 4 centre håndterer iskæmisk hjertesygdom, klapsygdomme, operation for 

pneumothorax, lungecancer eller spiserørscancer, ligesom alle centre håndterer 

traumekirurgiske indgreb. 

Børnehjertekirurgi og lungetransplantation finder sted på Rigshospitalet. 

Hjertetransplantationer på Skejby og på RH.  

Når man uddanner sig til thoraxkirurg, vælger man subspeciale senest i deres 3. år 

på hoveduddannelsen, således at man bliver hjertekirurg eller lungekirurg.  

Hjertekirurgi  

    

Operationstyperne er som følger: 

• Koronarsygdom – CABG 

• Klapsygdomme 
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• Aortadissektion 

• Aortaaneurisme 

• Transplantation 

• Medfødte hjertesygdomme 

• Lungeemboli 

• Hypothermi 

• Assist systemer 

 

Klassisk thoraxkirurgi 

Den klassiske thoraxkirurgi er en blanding af godartede tilstande og 

kræftsygdomme. Vi arbejder også en del med udredning/diagnostik for 

andre specialer 

 

      

• Pneumothorax 

• Lungecancer 

• Esophaguskirurgi 

• Metastase kirurgi 

• Diagnostiske indgreb pleura, lunger 

• Palliation esophagus og luftveje 

• Lungevolumenkirurgi 

• Operationer på thymus 

• Korrektionskirurgi  
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Operationsøvelserne 

På de følgende sider beskrives de kirurgiske færdigheder, som vi forventer at 

undervise i på den thoraxkirurgiske grise-operationsdag. 

Indholdet af undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder som Jeres eget 

speciale og det thoraxkirurgiske speciale er blevet enige om er thoraxkirurgiske 

basalkompetencer for en kommende kirurg. 

Disse kompetencer er beskrevet i nedenstående skema 

 

 

 

Ved dette praktiske operationskursus vil mange dele af thoraxkirurgien blive berørt, 

men ved operationslejet kan I individuelt og sammen med underviseren aftale hvor I 

vil lægge hovedvægten. Har alle ved operationslejet lagt masser af pleuradræn, kan 

det blot gennemgås eengang.  

Den overordnede plan for dagen er som anført nedenfor 

Der anvendes grise (lejres med venstre side op) 
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❑ Tubulatio pleurae, tracheostomi og postlateral torakotomi 

❑ Costaresektion 

❑ Subsegmentær resektion dels med stapler og dels i hånden 

❑ Exploratio – dvs. palpation og identifikation af organer og strukturer i thorax 

❑ Lobectomia inferioris 

❑ Pneumonektomi, bronchieresektion 

❑ Ligatur af vena hemiazygos 

❑ Frilægning af oesophagus, sutur af oesophaguslæsion 

❑ Sutur af diaphragmalæsion,  

❑ Sternotomi, perikardiotomi, inspektion af hjertet, demonstration af kanylering 

af arterie og aorta 

❑ Sutur af stiklæsion i hjertet (filtarmerede suturer), sutur af læsion i aorta 

(sidetang på aorta – evt. patche i perikardiet) 

❑ Behandling af ductus thoracicus 

❑ Oesophagusanastomose end-to-end eller spaltning af diaphragma og 

mobilisation af ventriklen efterfulgt af  

❑ Oesophagogastroanastomose som skal sys i hånden, som alternativt: 

autosutur, jejunuminterposition 

 

Tracheostomi 
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Drænanlæggelse 

Anlæggelse af pleuradræn er en basal kirurgisk kompetence. Vi 

gennemgår trinvis anlæggelse, pasning og seponering af pleuradrænet. 

Se i øvrigt Ugeskr Læger Neckelmann 2006;162/21 Artikel om anlæggelse af 

pleuradræn 

 

 

 

  

file:///C:/Users/mchr0044/Desktop/Anlaggelse_af_pleuradran.pdf
file:///C:/Users/mchr0044/Desktop/Anlaggelse_af_pleuradran.pdf
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Thorakotomi 

Retningen af thorakotomien er afhængig af grisens størrelse. Ved thorakotomien får 

man fornemmelse af de lag man skal igennem for at nå ind i thorax. 

 

 

 

Costaresektion 

Foretages for at få plads til at operere i grisens thorax, men også som en 

øvelse hvor man får fornemmelse af i hvilke omgivelser costae befinder 

sig. 
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Thorakotomi og anatomigennemgang 

 

 

Thoraxhulens anatomi gennemgås hvor de forskellige strukturer identificeres inkl 

nerver og kars forløb. 

 

Lungeresektion, lobektomi og pneumonektomi 

Der skal reseceres et stykke lunge  pga lungelæsion. Diskussion om forskellige 

metoder til at forsørge dette 

Man kan enten fjerne hele lungen eller fjerne én lap af gangen afhængig af aftale 

ved lejet. Vigtigt er at identificere de forskellige strukturer i hilus (lungevener, 

arteria pulmonalis og bronchier) og indgå i en dialog med underviser om funktionen 

af disse strukturer. 
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Thoraxtraumer 

    

 

Alt i thorax kan være læderet ved skarpe traume, og flere organer kan ligeledes 

være skadede ved stumpe traumer. 

Adgang til perkardiet gennemgåes herunder indikationer for dette. 

I løbet af øvelserne vendes grisen som regel om på ryggen, hvor man kan foretage 

en clamshell incision eller en sternotomi ( på grisen er den noget vanskeligere end 

på et menneske). 

 

 

Ved øvelserne skal følgende læsioner og disses håndtering i traumesituation 

gennemgåes: 
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• Lungelæsion 

• Læsion af hilus 

• Læsion af diaphragma 

• Læsion af thoraxskelettet 

• Læsion af hjertets kamre 

• Læsion af aorta 

• Læsion af bronchier eller trachea 

 

Vi håber at du får en god dag hos grisen. 

Såfremt du har kommentarer eller spørgsmål kan du henvende dig til dagens 

kursusleder eller til merete.christensen.02@regionh.dk 


