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Udvalgsberetning 2007 fra det Neurokirurgiske Uddannelsesudvalg (SUS)
Uddannelsesudvalget har det sidste år afholdt to møder og korresponderet indbyrdes per e-mail.
Forskningstræning:
SUS har i 2006 udarbejdet den lægefaglige indstilling til den obligatoriske forskningstræning for
neurokirurgi og indsendt den til godkendelse i de regionale videreuddannelsesråd. Regionerne er
ansvarlige for kursernes tilrettelæggelse men indtil videre udbydes kun grundkurset. Nedenfor et
kort resume af vores indstilling:
Den overordnede tidsmæssige ramme, der er afsat til forskningstræningsmodulet er tyve dage. Ti dage til
teoretisk kursusvirksomhed og ti dage til et forskningsprojekt forankret på uddannelsesstedet:
Grundkursus
3 dage

Overbygningskursus
4 dage

Selvstændigt
arbejde 10 dage
kombineret med
2 specialespecifikke
internatdage

Evaluering
1 dag

Oral præsentation
ved nationalt eller
internationalt
fagligt møde

Regionalt teoretisk kursusmodul – Grundkursus (3 dage)
Grundkursus i videnskabelige metoder på 3 dage afholdes regionalt i samarbejde med de
Sundhedsvidenskabelige Fakulteter.
Regionalt teoretisk overbygningskursus (4 – 5 dage)
Overbygningskurset, som afholdes som et fælles kursus på tværs af specialerne i regionerne, er en
overbygning på grundkurset og orienteres mod specifikke kliniske forskningsprojekter. Kurset er under
udarbejdelse i de tre regioner i samarbejde med de Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Varigheden af
overbygningskurset er på 4 til 5 dage afhængig af region. Kurset forventes etableret primo 2007.
Nationalt teoretisk kursusmodul – specialespecifikt kursus (2+1 dag)
Et specialespecifikt internat på 2 dage afholdes som et nationalt kursus. Kurset omfatter en dag med
projektformulering og vejledning, som vil tage udgangspunkt i de konkrete forskningsprojekter og en dag
med præsentation af aktuel neurokirurgisk forskning. Undervisere på internatkurset vil være de kliniske
professorer i neurokirurgi, de postgraduate kliniske lektorer, forskningstræningsvejlederne og andre ad hoc
inviterede. Kompetenceattest udfærdiges efter oral præsentation ved næstfølgende nationale videnskabelige
DNKS møde eller fagrelevant internationalt møde.

Jeg kan kontaktes hvis den komplette indstilling ønskes tilsendt. Det er min fornemmelse at
vores indstilling ikke bliver implementeret foreløbig og at afdelingerne/regionerne selv må
opstarte og afslutte de enkelte forskningsprojekter for de læger under hoveduddannelse
som forlader stamafdelingen i løbet af 2007.

Målbeskrivelsen:
SUS skal indenfor det næste år opdatere målbeskrivelsen. Målbeskrivelsen skal være anvendelig
og kunne implementeres og håndteres i en travl hverdag, men samtidig sikre, at den
uddannelsessøgende opnår et sæt minimumskompetencer, som patienter og vores fag forventer.
Uddannelsen stiller krav til lægen under uddannelse, vejlederne og til afdelingens rammer for
uddannelsen. Det er hensigten med målbeskrivelsen og porteføljen at de skal fungere som en
hjælp for lægen under uddannelse og vejlederne i uddannelsesplanlægningen og gennemførelsen
i de enkelte afdelinger. Denne opdatering anbefales af Sundhedsstyrelsen og er allerede i gang
indenfor flere specialer.

Specialespecifikke kurser:

Også her sker der store og små forandringer indenfor det næste år. Kursusbudgettet for 2007 blev
godkendt af Sundhedsstyrelsen uden anmærkning.
Den største post udgøres af de fremmede kurser (EANS, SNS). Igen har der været problemer med
optagelse på EANS kursusforløbet p.gr.a. kvoteordning. Aktuelt har vi i Danmark 20 læger i
hoveduddannelsesforløb pr 1. januar 2007. Ni ud af 17 læger (ekskl. 2007 årgangen) er tilmeldt
EANS og resten deltager i SNS kursusforløbet.
De specialespecifikke kurser på hoveduddannelsen skal tilrettelægges på en sådan måde at de
overholder den maksimale samlede varighed på 210 timer eller 30 dage jvf. Sundhedsstyrelsens
vejledning. Vores specialespecifikke kurser har ved anvendelse af kreativ bogføring (pauser,
sociale arrangementer osv. fratrækkes) aktuelt en samlet varighed på 222 timer fordelt på 33 dage.
Derfor har et enigt SUS udvalg efter formandens indstilling anbefalet at klinisk og parakliniske
undersøgelser udgår som obligatorisk kursus allerede i 2007 og at neurotraumekurset samtidig
reformers efter indgående ønske fra DNS uddannelsesudvalg.
Neurotraumekurset vil komme til at indeholde den akutte neurologi og neurokirurgi med emner
som:
neurotraumatologi,
organdonation
og
transplantation,
koagulationsforstyrrelser,
kardissektioner, dekompressive kraniektomier osv.. Kursusleder bliver Bo Bergholt ÅUH og Claus
Hansen RH. Kurset bliver efter min mening enestående og dækkes ikke af de fremmede kurser.
Neurotraumatologien dækkes i forvejen af EANS eller SNS.

Det sidste år har vi afholdt tre teoretiske specialespecifikke kurser: Rygsygdomme med Kjeld Dons
som delkursusleder, neuroonkologi med Michael Kosteljanetz som delkursusleder samt
neurokirurgisk færdighedskursus med Per Bjerre og undertegnede som delkursusledere.
Neuroonkologi får i Rene Laursen Ålborg Sygehus en ny dynamisk meddelkursusleder som
erstatning for Flemming Bach.
Neurokirurgisk færdighedskursus er nu et rent kadaver dissektionskursus med indøvelse af
standart operationsadgange til cerebrum og columna. Kursusindhold kan ses på DNKS
hjemmeside. Det er mit indtryk, vurderet ud fra kursusevalueringen, at alle tre specialespecifikke
kurser er en stor succes blandt vores uddannelsessøgende læger.
På de udenlandske kurser har Jannick Brennum (EANS) og Niels Sunde (SNS) undervist.
Jeg vil takke alle de engagerede delkursusledere og undervisere for et flot arbejde i 2006
med håb om at I vil stille op igen i 2007!

Lisbeth, Jørgen, Tom og Frantz i færd med lateral hemisfære adgang til cerebellum.
Se også DNKS hjemmeside under uddannelse: http://www.dnks.dk/site.asp?m=38&c=38&a=38
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