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Ny målbeskrivelse hovedudannelsen i neurokirurgi
SUS har i 2009 udarbejdet ny målbeskrivelse for hoveduddannelsen med godkendelse ved SST
oktober 2009. SUS har valgt at de fokuserede ophold reduceres kraftigt (Neurologi opholdet
reduceres til 3 måneder og de fokuserede ophold på anæstesi, radiologi og ortopædkirurgi
afskaffes) og opstiller ligeledes anbefalede varigheder af de enkelte ansættelsesperioder i
hoveduddannelsen.

Afdeling

Fase

Varighed (mdr.)

Neurologisk

Neuro

3

Neurokirurgisk (stamafdeling)

1

17-18

Neurokirurgisk (stamafdeling)

2

14-15

Neurokirurgisk (anden afdeling)

3

12-14

Lige så kort målbeskrivelsen er, lige så lang og veludviklet er den tilknyttede uddannelsesbog
(portefølje) som kan ses på DNKS hjemmeside.
Uddannelsesbogens attestationsdel er det eneste der ved afslutningen af uddannelsen skal
indsendes til Styrelsen, sammen med attestation for tidsmæssig gennemførelse og attestation for
kurser og for gennemført forskningstræning.
Idet planlægningen af de enkelte faser i hoveduddannelsesforløb med hensyn til varighed af de
ansættelser der indgår og disses sammensætning varetages af de regionale råd for lægers
videreuddannelse, og ikke af det videnskabelige selskab eller SST afventer vi fortsat en
godkendelse derfra.

Specialespecifikke kurser:

I 2009 har vi afholdt to færdighedskurser i kirurgisk teknik, neuroonkologi kursus, akut neurologi og
neurokirurgi kursus samt paraklinisk undersøgelsesteknik. Endvidere er vores kursister fortsat på
SNS og EANS kursusforløb med deltagelse af danske undervisere. Mange tak til delkursuslederne
og underviserne, som sikrer at lægerne opnår de forventede kompetencer og samtidig afholder en
inspirerende undervisning. Michael Kosteljanetz har efter mange års tro tjeneste som
delkursusleder i onkologi valgt at stoppe. Rene Laursen og Claus Andersen vil forsøge at løfte
arven efter Michael!

Budgetudmelding for kurser i 2010 i neurokirurgi løber op i 350.000 kr. og sikrer finansieringen af
følgende kurser i 2010: Rygsygdomme, Neurokirurgisk færdighedskursus, European Association
of Neurosurgical Societies (EANS), Scandinavian Neurosurgical Society (SNS), Klinisk og
parakliniske neurologiske undersøgelser.
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