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Udvalgsberetning 2010 fra det Neurokirurgiske Uddannelsesudvalg (SUS)
Ny målbeskrivelse 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.
2010 har været brugt til at planlægge de enkelte faser i hoveduddannelsesforløb med hensyn til
varighed af de ansættelser der indgår og disses sammensætning i alle tre regioner og er nu
godkendt. Den største udfordring har ligget i at udforme et nyt uddannelsesprogram for
hoveduddannelsen i region øst i forbindelse med sammenlægningen af de to neurokirurgiske
afdelinger. Uddannelsen foregår nu ved neurokirurgisk afdeling RH i samarbejde med Videncenter
for Rygsygdomme i Glostrup. Dermed foreligger nu godkendte regionale uddannelsesprogrammer
baserende sig på 1 fælles målbeskrivelse på samtlige afdelinger.
Alle de involverede UAO har gjort et stort arbejde: Per Rochat, Mette Schultz, Per Bjerre, John
Hauerberg, Morten Zebitz.
En stor tak til Per Bjerre som har været en inspirationskilde i udarbejdelsen af målbeskrivelsen mm
og som nu er gået på pension i en alt for tidlig alder, men som fortsat vil være tilknyttet
færdighedslaboratoriet på Århus Sygehus.

Inspektorordning
Der har været afholdt besøg på to neurokirurgiske afdelinger i 2010 (Ålborg og Århus) og
begge afdelinger er blevet positiv vurderet og dermed ikke lukket af SST…. (godt gået)!
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx
Neurokirurgi er repræsenteret ved tre inspektorer (Vagn Eskesen (nestor), Anders
Mortensen, Gorm von Oettingen).
Vil du gerne være inspektor, skal du kontakte dit videnskabelige selskab og gøre
opmærksom på, at du er interesseret.

Specialespecifikke kurser:

I 2010 har vi afholdt to færdighedskurser i kirurgisk teknik med Per Bjerre og Gorm von Oettingen
som delkursusleder. Rygsygdomme med Kjeld Dons som delkursusler og endelig et fælles
neurologisk+neurokirurgisk kursus i Ålborg. Endvidere er vores kursister fortsat på SNS og EANS
kursusforløb med deltagelse af danske undervisere (Niels Sunde, Jannick Brennum, Kåre
Fuglholm, Bertil Romner, Marianne Juhler, Anders Kruse, har jeg glemt nogen…., sorry?). Mange
tak til delkursuslederne og underviserne, som sikrer at lægerne opnår de forventede kompetencer
og samtidig afholder en inspirerende undervisning. Kursusrækken i 2011 er planlagt og
budgetansøgt og kan ses på SST hjemmeside.

Efter 5 år på posten som Hovedkursusleder i Neurokirurgi vil jeg gerne stoppe og aflevere stafetten
til en Yngre og vil bede GF den 25 marts om at vælge min afløser. Jeg vil ikke selv deltage i mødet
den 25 marts.

Med venlig hilsen
Gorm von Oettingen
Inspektor i Neurokirurgi
Formand for SUS
oettingen@mail.dk

