Udvalgsberetning fra SUS
Uddannelsesudvalget har det sidste år afholdt to møder og korresponderet indbyrdes per e-mail.
Uddannelsesudvalget har færdiggjort udarbejdelsen af uddannelsesprogrammer og porteføljer som
dokumenterer de kompetencer målbeskrivelsen fastlægger. Det er ikke lykkedes at udarbejde
ensartede retningslinier for kompetenceerhvervelsen for neurokirurgi i Danmark idet Region Syd
har udarbejdet en selvstændig portefølje for hhv. introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen i
neurokirurgi.
Derudover er udvalget engageret i at tilrettelægge den obligatoriske forskningstræning i
speciallægeuddannelsen i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning for den obligatoriske
forskningstræning i speciallægeuddannelsen, af juni 2005. Oprindelig var forskningstræningen
planlagt til at omfatte 12 uger men er af økonomiske årsager beskåret til tyve dage. De tre
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har vedtaget, at nationale samarbejdsmodeller for de
specialespecifikke kurser kan vælges. Det har desværre vist sig at udarbejdelsen af et nationalt
forslag til forskningstræningen har været vanskelig med baggrund i forskellig håndtering fra region
til region. Af hensyn til de kursister som er startet efter den nye 2003 speciallægeuddannelse er
det vigtigt at det neurokirurgiske specialespecifikke modul etableres senest i løbet af 2006. Det er
især de små specialer som har problemer med at etablere det specialespecifikke kursus. Følgende
udspil fra Region Nord kan måske erstatte et specifikt 10 dages varende specialespecifikt kursus
nemlig et overbygningskursus til Grundmodulet i form af en kombinationsmodel 4 +2+1 dage
fordelt på 7 kursusdage. De 7 teoretiske kursusdage/ seminardage kan se således ud:
• 4 dages teoretisk kursus på tværs af specialerne. En overbygning på Grundkursus i
videnskabelige metoder, der giver kursisterne et mere indgående kendskab til
forskningsmetode generelt. Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan
være en potentiel udbyder.
• 2 dages specialespecifikt teoretisk kursus/ seminardage. Dagene kan anvendes til
præsentation af specialets forskning samt seminar/workshop til supplerende teori og
metode samt projektformulering og vejledning.
• 1 dag til fremlæggelse og evaluering.
Jeg vil som formand af Uddannelsesudvalget arbejde for den ovenfor skitserede model idet jeg
ikke tror at vores speciale kan mønstre nok undervisere til et rent 10 dages nationalt
specialespecifikt forskningstræningsmodul. Derimod er det nævnte 2 dages specialespecifikt
kursus mere realistisk og her bør DNKS kunne mønstre et nationalt kursus med undervisere fra
landets neurokirurgiske afdelinger som har kontakt med forskellige forskningsmiljøer.
På kort og længere sigt kommer Uddannelsesudvalget til at opdatere målbeskrivelsen.
Målbeskrivelserne angiver de teoretiske og kliniske kompetencer, som kræves for at opnå
tilladelse til at betegne sig som speciallæge i det enkelte speciale. Målbeskrivelserne bør imidlertid
på sigt opdateres, efterhånden som de enkelte specialers udvikling nødvendiggør dette, således at
speciallægeuddannelsen holder et højt fagligt niveau. Denne opdatering anbefales af
Sundhedsstyrelsen og er allerede i gang indenfor flere specialer.
Indenfor neurokirurgi bliver målbeskrivelsen på kort sigt opdateret hvad angår de teoretiske
specialespecifikke kurser idet Sundhedsstyrelsen pr 31 oktober 2005 nu også officielt har
anerkendt de nye internationale kurser. Det fremhæves, at godkendelsen af EANS og SNS som en
obligatorisk del af kursusrækken ikke medfører, at Sundhedsstyrelsen vil afvige fra reglen om ikke
at yde støtte til kursisters rejse og ophold. Jeg mener principielt at afdelingerne nu må finansiere
rejsen ligesom man allerede gør det ved de nationale obligatoriske kurser.
Med hilsen
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