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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.
Ny ansættelsesprocedurer for hoveduddannelsen
SUS har i 2007 udarbejdet nye ansættelsesprocedurer for besættelse af hoveduddannelsen som
erstatning for pointsystemet. Baggrunden herfor var en politisk forståelse mellem Danske Regioner
og Sundhedsstyrelsen at ansøgere til hoveduddannelsen skal vurderes på de kompetencer den
enkelte har opnået under introduktionsstillingen samt 4 års fristen mhp at nedbringe perioden fra
afslutning af introduktionsansættelsen til start af hoveduddannelsen.
Til det formål har SUS efter anmodning fra DNKS udarbejdet en faglig profil som beskriver de
kriterier, som anvendes i udvælgelsen af den uddannelsessøgende læges potentiale og egnethed
til at gennemgå en neurokirurgisk speciallægeuddannelse. Til udvælgelsen anvendes et
vurderingsskema, som anfører de kompetencer der som et minimum skal være opnået og
evalueret efter senest 9 måneders ansættelse efter påbegyndelse af introduktionsuddannelsen.
Vurderingsskemaet er forankret i den neurokirurgiske målbeskrivelse. Den faglige profil vil samtidig
danne baggrund for indholdet i en obligatorisk struktureret ansættelsessamtale, som afholdes
mellem den uddannelsessøgende læge og ansættelsesudvalget for neurokirurgi. De nye
ansættelsesprocedurer kommer formentlig til at gælde fra efteråret 2008.
Specialespecifikke kurser:
Rammebeløbet for 2008 blev anerkendt uden anmærkning.
Aktuelt har vi 24 læger i hoveduddannelsesforløb hvoraf 9 er tilmeldt EANS forløb og resten
deltager i Beitostølen kurserne. Marianne Juhler er ny EANS repræsentant samt underviser på
træningskurserne. På Beitostølen underviste Niels Sunde, Anders Kruse, Jannick Brennum samt
Kjeld Dons. SST har igen i år finansieret kursusudgifterne for alle de deltagende læger under
hoveduddannelse inkl de 4 danske undervisere på Beitostølen kurset.
Det neurokirurgiske færdighedskursus blev afholdt i september med Per Bjerre og undertegnede
som underviser. De kommende kursusdatoer i 2008 fremgår af SST hjemmeside
(http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Speciallaegeuddannelse/Kursusoversigt/speciallaegekurser
/Neurokirurgi.aspx?lang=da) ligesom kursusbeskrivelserne fremgår af DNKS hjemmeside
(http://www.dnks.dk/).
Jeg vil takke alle de engagerede delkursusledere og undervisere for et flot arbejde i 2007
med håb om at I vil stille op igen i 2008!
Målbeskrivelsen:
Sundhedsstyrelsen godkendte i 2007 forslag til revision af målbeskrivelse for
speciallægeuddannelsen i neurokirurgi efter indstilling fra SUS gennem DNKS. Den reviderede
målbeskrivelse er lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
En ny målbeskrivelse for neurokirurgi er under udarbejdelse.
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