Årsberetning fra uddannelsesudvalget under DNKS
2014 har været et ganske aktivt år i uddannelsesmæssig forstand med dels planlægning af et nyt
A-kursus i neurokirurgi dels ændring af den eksisterende målbeskrivelse for specialuddannelsen i
specialet. Uddannelsesudvalget er i 2014 trådt sammen i alt 3 gange mhp. at abejde med de
anførte punkter, bl.a. i forbindelse med et internat den 29. og 30. august 2014 i København.
1. Nyt A-kursus i neurokirurgisk beslutningsteori og kommunikation: Det nye kursus
afholdes den 16.-18. september 2015 på DIMS på Herlev Hospital med en opfølgende
kursusdag i januar 2016. Kurset vil være obligatorisk for kursister fra årgangene 2014 og
2015. Herudover har yderligere 2-3 kursister fra tidligere årgange tilkendegivet deres
interesse. 3-4 gæster med en særlig akut neurologisk interesse vil desuden blive tilbudt en
kursusplads.
Det endelige kursusprogram er ved at være på plads, og omfatter elementer inden for
patientforløb, kommunikation og den vanskelige samtale. Arbejdsopgaver til kursisterne vil
blive fremsendt i løbet af april/maj måned 2015. Der er fra udvalgets side lagt vægt på at
kurset skal være aktiverende og udbytterigt for såvel kursisten som den kliniske afdeling.
Sundhedsstyrelsen har på nuværende tidspunkt givet tilsagn om finansiering af kurset, når
den nye målbeskrivelse foreligger.

2. Ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i neurokirurgi: Som følge af dels det
nye A-kursus dels den elektroniske logbog har det været nødvendigt med en revision af
den nuværende målbeskrivelse i specialet. Arbejdet er endnu ikke afsluttet, og den
reviderede målbeskrivelse har derfor ikke været forelagt DNKS’ bestyrelse.
Uddannelsesudvalget gik ved et møde i oktober 2014 alle kompetencekort igennem for
fase I, II og III. Her blev det besluttet at forenkle den nuværende kirurgiske uddannelse på
enkelte punkter, idet disse områder ligger inden for traditionelle subspecialer som f.eks.
skull base, hypofyse og avanceret spinalkirurgi. Forenklingerne kan virke kontroversielle,
men bør ses i lyset af at speciallægeuddannelsen er på kun 4 år mod 5 år i de øvrige
kirurgiske specialer samt den efterfølgende subspecialisering efter opnået
speciallægeanerkendelse.
Det er udvalgets holdning, at subspecialiseringen med fordel kan påbegyndes i løbet af
fase III såfremt kursisten har erhvervet de obligatoriske kompetencer. Sundhedsstyrelsen
er principielt fortsat imod en egentlig speciallægeeksamen.

3. Ansættelsesprocedure ved fordelingen af hoveduddannelsesforløb i neurokirurgi:
Specialet nyder i disse år det privilegium at der er rigtigt mange velkvalificerede ansøgere
til de 3 årlige hoveduddannelsesforløb. I 2014 var der således 14 ansøgere til de 3
stillinger, hvoraf 9 ansøgere blev budt til samtale efter forudgående afstemning blandt
ansættelsesudvalgets medlemmer. Efterfølgende blev der fra enkelte afdelinger rejst kritik
af udvælgelsesproceduren til samtalerne. Det er besluttet, at uddannelsesudvalget

fremadrettet afholder et årligt møde 3 uger før den egentlige ansættelsesprocedure med
henblik på udvælgelsen af velkvalificerede kandidater.
Tillykke til Pia Olsen, Anders Skjolding og Axel Forsse, som blev ansat i 2014.
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