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I dette hæfte gennemgås nogle praktiske forhold omkring det 
kirurgiske kursus på abdomen semestret - kaldet "grise kurset". 
 
Dagen starter kl. 9.00 på Institut for Klinisk Medicin. Det er 
vigtigt at du møder, så du er omklædt og klar kl 9.00. 
 
Formålet med dagen er at give dig en fornemmelse for kirurgisk 
arbejde, og lejlighed til at få "hands-on" på en række instrumenter 
og procedurer. 
På den måde er du bedre forberedt til at komme på de kirurgiske 
afdelinger på dette semester. 
 
I løbet af dagen vil du blive introduceret for forskellige kirurgiske 
teknikker og begreber. Som minimum: 
 

 Basal hæmostase inkl. underbinding af kar 

 Laparotomi (åben adgang til abdomen) 

 Forskellige abdominalkirurgiske/urologiske 
deloperationer 

 Suturering på grisehud 

 Lokalanæstesi 
 
Disse kan inkludere (alt efter ønske og underviser): 
 

 Tarmresektion med anastomose 

 Stomianlæggelse 

 Cholecystektomi 

 Appendectomi 

 Splenektomi 

 Nefrektomi 

 Akut kirurgisk hæmostase 

 Sternotomi (dog først efter grisen er aflivet og 
bedøvelsen stoppet, se senere) 

 
Disse indgreb er beskrevet i Kirurgi, FADLs forlag og det kan 
anbefales at skimme disse inden kurset.  
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Gode råd til forberedelse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvis du bliver dårlig 

 
  

Sådan forbereder du dig bedst til dagen, der kan opleves lang og 
krævende. 
 

 Spis morgenmad på dagen for kurset 
o Også selvom du ikke plejer at spise morgenmad 
o Modvirker for det meste at du bliver dårlig 

 

 Medbring mellemmåltider 
o Hold små pauser og spis lidt 
o Kan også modvirke at du bliver dårligt 

 

 Drik vand 
o Du skal stå op i flere timer i et varmt lokale 

 

 Sørg for søvn 
o Modvirker ligeledes at du bliver dårlig 

 

  Skim de ovenstående indgreb igennem inden dagen 
 

 

 Det er normalt at blive svimmel eller få det dårlig i 
forbindelse med de første gange du laver kirurgi 

 Skulle du blive dårlig skal du sætte dig ned og henvende 
dig til din underviser. Tag evt. operationskittel af og gå ud 
og få et glas vand. 

 I værste fald kan du besvime - så hold hellere en lille 
pause for meget.  
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Bedøvelse af grisene samt smertestillende 

 
 
 

Forholdsregler vedrørende graviditet 

 

Grise er bedøvet med gas. Dette er et lukket system og så længe 
denne ’gascirkel’ ikke bliver brudt er der ingen specielle 
forholdsregler.  
Der vil på enkelte stuer være mulighed for at thorax kan åbnes så 
anatomien her kan studeres. Dette gøres først efter grisen er 
aflivet og bedøvelsen slukket så ’gascirklen’ ikke brydes. 
I forhold til MRSA – Se vejledning vedrørende dette nedenfor.  

Grise som benyttes til træning af medicinstuderende og læger 
bliver bedøvet med azaperon og midazolam på 
opstaldningsgården forud for transport til de kirurgiske 
forskningslaboratorier. Ved ankomst til forskningslaboratorierne 
lægges et ørevene-kateter og grisene fuldbedøves med etomidat 
hvorefter de intuberes og håndventileres indtil de kobles på 
respiratoren på operationsstuen. På operationsstuen holdes 
grisene bedøvet med sevofluran gasanæstesi og som 
smertestillende får de kontinuerligt fentanyl. 
Grisenes anæstesi overvåges af specialuddannet personale som 
sikre at grisene er tilpas bedøvede i forhold til det kursus som 
afvikles. Selvom grisene er i fuld bedøvelse kan det ske ved 
indskæring på muskulatur at denne sitre og at der sker en lille 
muskelsammentrækning. Denne reaktion er refleksbetinget og 
altså ikke et resultat af mangelfuld anæstesi eller smertedække. 
Sker det at grisen fysiologisk reagerer på et smertefuldt stimulus 
vil dette typisk give en umiddelbar stigning i pulsen, så det er altid 
en god idé at orientere sig om hvad pulsen på grisen er. 
Efter endt kursusdag aflives grisene i den igangværende 
bedøvelse, så de vågner altså på intet tidspunkt fra de bliver 
bedøvet om morgenen. 
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Adgang til Klinisk Institut (Forsøgskælderen) 

 
Tøj og omklædning 
 

 
 
Frokost 

 
 
 
 
 

Vi forsøger at holde en fælles frokostpause omkring kl 12. Adgang 
til kantinen fra kælderen og retur er låst, og der skal bruges 
nøglekort. Der kan lånes et nøglekort i forbindelse med frokosten, 
ca. 1 nøglekort pr. 5-6 studerende.  
 

Adgang til Klinisk Institut via hovedindgangen (Indgang G) på 
Skejby Sygehus er ikke muligt, da kælderen er låst af. Der kun er 
adgang via hovedindgangen med nøglekort.  
Du skal derfor på dagen på ind via Indgang G8, Palle Juul-Jensens 
Boulevard 103, 8200 Aarhus N. 
Gå ned af trappen, ind ad døren og til højre. Fortsæt ned ad 
gangen til konferencelokalet hvor der også er omklædning.  
På Aarhus Universitetshospitals hjemmeside (www.auh.dk) kan 
indgangen findes på kortet ved at søge på Institut for Klinisk 
Medicin (Skejby). 

I kælderen er der operationstøj du skal have på i løbet af dagen. 
Der er et begrænset antal træsko der kan benyttes på dagen, men 
der er ikke nok til alle. Tag derfor gerne dine egne med.  
Hvis du har dine egne træsko på, skal du have et overtræk på 
dem der udleveres på dagen.  
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Om MRSA  

 

  

 

Ved de Kirugiske Forskningslaboratorier håndterer vi MRSA ved, at alle, som arbejder med tæt 

kontakt til grise, bruger personlige værnemidler. Grisene er at betragte som MRSA-positive. 

Benytter man værmemidlerne og holder en god håndhygiejne, er der ikke behov for yderligere 

forbehold heller ikke i tilfælde af graviditet. Den fulde retningslinje omhandlende håndtering af 

MRSA i forskningsfaciliteten findes på følgende link: 

http://clin.medarbejdere.au.dk/dyrefaciliteter/retningslinjer-og-lovgivning/ 

Værnemidlerne vil være at finde enten umiddelbart inden indgang på stuen, eller i højskab nummer 

3 på operationsstuerne. Se billeder herunder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Instrumentoversigt 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Mayo saks 

 Kraftig og stor kraftoverførsel 

 Bruges til at klippe sener og suturer mv. 

Metzenbaum saks 

 Meget præcis styring 

 Bruges kun i blødt væv – ikke suturer 
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Nåleholder 

 Bruges kun til at holde suturnåle 

 Lås ved øjnene 
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  Pean 

 Traumatisk vævsklemme 

 Bruges bl.a. til at standse arterielle blødninger 
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  Pincetter 

 Kirurgens ”gaffel”  

 Den kirurgiske har tænder på spidsen og bruges kun i 
hudkanten, subcutis og fascier 

 Den anatomiske afklemmer hele det område, som den 
griber om, og knuser vævet 

 For at undgå vævsskade, skal du helst ikke gribe om ting, 
men i stedet støtte vævet med pincetten Kirurgisk pincet Anatomisk pincet 
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CT-abdomen 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Galdeblære Ve. nyre 

Ventrikel 

Hø. nyre 

Lever 

v. cava inf Milt 
 

Aorta 

Pancreas 

v. porta 

v. cava inf 

v. porta 

Aorta 

Lever 
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Instrumentknuden 
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Enhåndsknude 
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Den regionale instruks for kirurgisk håndvask samt 
desinficering 
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Noter 


