
CENSORER SØGES TIL ”NEUROLOGI / NEUROKIRURGI” VED MEDICINSTUDIET PÅ 
KØBENHAVNS UNIVERSITET 
 
 
På medicinstudiet ved Københavns Universitet mangler der censorer til eksamen i neurologi / 
neurokirurgi og til bedømmelse af bachelor- og kandidatopgaver. 
 
Eksamen, der er mundtlig, afholdes 2 gange om året – som hovedregel i 2. uge af januar og 2. uge 
af juni og omfatter bedømmelse af 4-5 studerende hver eksamensdag. Eksaminationen af dagens 1. 
studerende begynder typisk kl. 9 og den sidste eksamination er færdig midt på eftermiddagen.  
 
Hver studerende eksamineres i en journal skrevet på en patient, der ”deltager” i den første del af 
eksaminationen, undersøgelsesfærdigheder som f.eks ”vurdering af de motoriske forhold i benene” 
på den deltagende patient og konklusion af anamnese og objektiv fund med forslag til diagnostik, 
udredning og behandling. Den samlede eksaminationstid er 30-35 minutter.  
Herefter trækker den studerende et teoretisk spørgsmål i voksen- eller børne-/ungdomspsykiatri og 
eksamineres efterfølgende i 10-15 minutter af en tilsvarende psykiater.  
De 2 eksaminatorer (neurolog/neurokirurg og psykiater) og censor voterer efterfølgende og 
konkluderer med en samlet karakter for både ”neuro- og psykiatridelen”. 
 
Som censor kan man deltage i en enkelt eksamensdag eller i alle 5 dage. I øjeblikket foregår 
eksaminationerne på de neurologiske afdelinger på Slagelse Sygehus, Roskilde Sygehus, Glostrup 
Hospital, Hillerød Hospital, Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. I neurokirurgi 
eksamineres på Glostrup Hospital (Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme) og på 
Rigshospitalet.  
 
Bedømmelse af de medicinstuderendes obligatoriske bachelor- og kandidatopgaver er en anden 
spændende censoropgave. Antallet af opgaver til bedømmelse er meget vekslende, men vil for den 
enkelte censor være overkommelig.  
 
Generelle oplysninger om censorordningen på KU, herunder honorering for censordeltagelse og 
refusion af transportudgifter kan læses på: 
http://sund.ku.dk/om-sund/praktisk/censor/censormed/censorformandsskab_forside/   
 
Ansøgning om beskikkelse til censor fås på dette link: 
http://sund.ku.dk/om-
sund/praktisk/censor/censormed/censorformandsskab_forside/beskikkelse2014/    
 
 
Ønskes yderligere oplysninger tøv da ikke med at kontakte undertegnede. 
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Overlæge 
Klinisk lektor,  
Medlem af Studienævnet for Medicin på KU 
Neurokirurgisk Klinik 
Rigshospitalet 
E-mail: vagn.eskesen@regionh.dk 

http://sund.ku.dk/om-sund/praktisk/censor/censormed/censorformandsskab_forside/
http://sund.ku.dk/om-sund/praktisk/censor/censormed/censorformandsskab_forside/beskikkelse2014/
http://sund.ku.dk/om-sund/praktisk/censor/censormed/censorformandsskab_forside/beskikkelse2014/


  
 
 
  


