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Udvalgsberetning 2012 fra det Neurokirurgiske Uddannelsesudvalg
SUS har afholdt 2 møder i 2012: 10.05.12 og 24.09.12.
10.05.12:http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreudda
nnelse/Laege/StatusPerspektivering.aspx
24. september 2012
Uddannelsesudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab afholdte møde om de specialespecifikke kurser
med det formål at finde ud af, om der er behov for ændringer til de specialespecifikke kurser og hvis ja,
starte en afklaring af hvilke ændringer, der bør foretages.

Det perfekte kursus
Der blev på mødet gennemført et gruppearbejde, hvor opgaven var at identificere, hvad der skulle gøres før,
under og efter et specialespecifikt kursus for at sikre den bedst mulige kompetenceudvikling.

Gruppearbejdet tog udgangspunkt i Bjarne Wahlgrens teori om transfer mellem uddannelse og arbejde, og
hvilke faktorer der bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation.

Med baggrund i mødet anbefaler vi bestyrelsen i DNKS:
DNKS informerer SST og Dansk Neurologisk Selskab at DNKS fra 2014 trækker sig ud af fælles kurser med
neurologer idet de dubleres af de udenlandske kurser:
Akut neurologi og neurokirurgi – 3 dage
Neuroonkologi – 3 dage
Klinisk og paraklinisk neurologiske undersøgelser – 3 dage
Med andre ord at ingen neurokirurgiske kursister deltager i disse ovennævnte kurser fra 2014. Vi kan fortsat
være behjælpelig med at rekruttere undervisere men trækker os ud af kursusledelsen på HKL- og
delkursusleder niveau. Kursusrevisionen fordrer formentlig en mindre revision af den neurokirurgiske
målbeskrivelse.
Fra 2014 vil de specialespecifikke kurser i neurokirurgi bestå af:
Socialneurologi: 1 dag fælles med neurologerne – placeres i sidste fase af uddannelsen. Eneste fælleskursus
med neurologer som bibeholdes.
Færdighedskursus – 5 dage (uændret) – placeres i fase 1 af uddannelsen.
Udenlandske kurser (EANS eller SNS) – 20 dage (uændret) – 5 dage over 4 år som uddannelsen varer.
Nyt kursus: Klinisk beslutningsteori i neurokirurgi – 2 dage hvert år over 4 år som uddannelsen varer –
dvs 8 dage i alt. Deltagere over denne 4-årige cyklus er alle læger i hoveduddannelsen.

I løbet af 2013 vil SUS indkalde til udarbejdelse af et nyt kursuskatalog. Hver afdeling bør stille
med 3 personer herunder deltagelse af de ledende overlæger, professorer, UKYL samt UAO og
PKL lektorer.
Budgetudmelding 2013 er udmeldt februar 2013 og 3 mdr senere end ellers.
Grundet manglende ekstra bevilling via finansloven er budgetudmeldingen for alle specialer blevet
barberet ned til et gennemsnitsniveau. Ansøgningen om en fælles revisionsproces af de
specialespecifikke kurser i samarbejde med MEDU Aarhus Universitet er ikke blevet godkendt.
Dimensioneringen 2013-2017

I dimensioneringsplan 2013-2017 har Syd fortsat 1 H-forløb/år, medens Nord er blevet reduceret
med et H-forløb og nu - som Syd - har 1 H-forløb/år.
Fremover opereres med følgende tre konkrete forløbssammensætninger:
Der opereres med et 3-årigt rul efter følgende rulleplan:
1. år: Forløb nr. 1 (OUH-Århus) og forløb nr. 2 (Århus-OUH)
2. år: Forløb nr. 1 (OUH-Århus) og forløb nr. 3 (Aalborg-Århus)
3. år: Forløb nr. 1 (OUH-Århus) og forløb nr. 3 (Aalborg-Århus)
Øst har 1 H-forløb/år hvor fordelingen mellem Glostrup og RH bibeholdes.
Endelig godkendelse af Syd/Nord forløb afventes fortsat.
Specialespecifikke kurser 2012:

Neurokirurgisk færdighedskursus:
26. - 30. november 2012
Færdighedslaboratoriet, DNC-Huset,
Neurokirurgisk afd NK
8000 Aarhus C
Delkursusledere: Overlæge Gorm Von Oettingen, Professor Per Bjerre
Akut neurologi og neurokirurgi:
19.-21.november 2012
Aarhus Universitetshospial, M-auditoriet, byg. 3
Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C
Delkursusledere: Overlæge Klaus Hansen, Overlæge Bo Bergholt
Neuroonkologi:
10-12 september 2012
GlaxoSmithKline Pharma A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby
Delkursusledere: Overlæge Claus Andersen, Overlæge Renè Laursen ’
Udenlandske kursus
SNS og EANS
Inspektorbesøg 2012:
11 maj 2012 RH – endnu ikke godkendt
Med venlig hilsen
Gorm von Oettingen
SUS Formand

