
Uddannelsesprogram i neurokirurgi 
Introduktionsuddannelsen ved  
Neurokirurgisk afdeling K, Aalborg Sygehus 
 
1. Indledning 
 
Dette uddannelsesprogram omhandler introduktionsuddannelsen i faget neurokirurgi ved 
neurokirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus.  
I introduktionsuddannelsen erhverves kompetencer på et basalt niveau indenfor de 7 lægelige 
kompetencer, hvorved der opnås et grundlæggende og bredt kendskab til specialet neurokirurgi og 
specialets relationer til neurologi, neuroradiologi, traumatologi og neuroanæstesiologi.  
En godkendt uddannelse vil være formelt adgangsgivende til en hoveduddannelse i specialet 
neurokirurgi. 
 
2. Præsentation af uddannelsesforløbet 
Uddannelsen til speciallæge i neurokirurgi består af en introduktionsuddannelse efterfulgt af et 
hoveduddannelsesforløb. Den samlede uddannelsesperiode er 60 måneder, hvoraf 12 måneder er 
introduktionsuddannelse og hoveduddannelsen andrager 48 måneder. 
 
Introduktionsuddannelsen i neurokirurgi 
Forudsætning for påbegyndelse af speciallægeuddannelse i neurokirurgi er, at den 
uddannelsessøgende har opnået Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge, men 
udover dette er der ingen formelle krav.  
 
Introduktionsuddannelsen i neurokirurgi skal give indblik i det sygdomsspektrum og de 
arbejdsbetingelser, som er særlige for faget neurokirurgi. I introduktionsuddannelsen 
videreudvikler den uddannelsessøgende de under turnusuddannelsen erhvervede kliniske 
kompetencer med specielt sigte på anvendelse inden for neurokirurgien, neurologisk undersøgelse 
og kirurgisk teknik. Et væsentligt element i introduktionsuddannelsen er at anspore lægen til at 
påtage sig de forpligtelser der ligger i at være neurokirurg og identificere sig med specialets 
holdninger og adfærd. Det er derfor væsentligt, at uddannelsesstederne inddrager 
introduktionslægerne i alle aspekter af det daglige arbejde, så introduktionslægen får mulighed for 
at vurdere om specialet neurokirurgi er det rigtige valg.  Hvorvidt den uddannelsessøgende er 
egnet til specialet neurokirurgi baseres på, om målene for introduktionsforløbet alle er opfyldt og 
godkendt senest ved introduktionsforløbets afslutning. 
 
Efter ansættelse tildeles den uddannelsessøgende en mentor, som følger den uddannelsessøgende 
gennem hele speciallægeuddannelsen som personlig faglig rådgiver og, sikrer koordinationen i 
uddannelsesforløbet og er bisidder og facilitator ved eventuelle tvister mellem den 
uddannelsessøgende og uddannelsessystemet.  
 
Godkendt gennemført introduktionsforløb i neurokirurgi suppleret med en redegørelse fra 
ansættelsesstedets uddannelsesansvarlige overlæge om ansøgerens egnethed til specialet giver 
adgang til at søge hoveduddannelsen.  
 
I introduktionsforløbet er desuden placeret en teoretisk uddannelse, som består af tværfaglige 
kurser og specialespecifikke obligatoriske kurser (se målbeskrivelsen 5.1). Udover de i 



målbeskrivelsen nævnte kurser tilbydes deltagelse i Vestdanske 1-dagskurser for 
introduktionslæger i neurofagene. 
 
Hoveduddannelsen i neurokirurgi.  
Hoveduddannelsesforløbet finder sted på relevante afdelinger, hvor målbeskrivelsens kompetencer 
kan erhverves: basistræning i kirurgiske færdigheder, neurologi/neurofysiologi, fokuserede 
kliniske ophold, og videre træning i neurokirurgi på mellem- og højt niveau.  
Hoveduddannelsen i neurokirurgi varer 48 måneder og gennemføres under ansættelse på kliniske 
afdelinger i neurokirurgi, neurologi samt ved fokuserede klinisk ophold (FKO), hvori den 
uddannelsessøgende tager ophold på et neuroanæstesiologisk afsnit, neurofysiologisk afdeling, 
skadestue og neuroradiologisk afdeling med henblik på at erhverve specifikke kompetencer. (Bilag 
1). 
 
I hoveduddannelsen er desuden placeret den teoretiske uddannelse, som består af enkelte 
tværfaglige kurser, specialespecifikke obligatoriske kurser, samt et forskningstræningsmodul på 12 
uger. Der er tilknyttet 1 færdighedstrænende modul i neurokirurgisk anatomi/kirurgisk 
operationsteknik 
 
 
3. Præsentation af kompetenceudviklingen 
 
3.1 Ansættelsessted 
Introduktionsuddannelsen finder sted på Neurokirurgisk afdeling K, Aalborg Sygehus Syd. 
Neurokirurgisk afdeling K ved Aalborg Sygehus er lands-landsdelsafdeling for Nordjyllands Amt 
og dele af Viborg Amt med et befolkningsunderlag på 610.000 personer. Afdelingen varetager 
klassisk neurokirurgi samt rygkirurgi, sidstnævnte i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling. 
 
Siden 1998 har afdelingen været del i det universitære samarbejde med neurokirurgisk afdeling GS, 
Århus Kommunehospital. Der er udarbejdet fælles retningslinier for behandling af patienter for at 
sikre en ensartet og høj kvalitet i behandlingen. 
 
Neurokirurgisk afdeling K er placeret på 7. Sal på Aalborg Sygehus Syd. Afdelingen råder over 33 
sengepladser på sengeafsnittet. Stue 705 er indrettet som en overvågningsstue med fast 
sygeplejebemanding, hvor patienter med behov for permanent overvågning er placeret.  
Neurologisk afdeling råder over to senge til akutte, neurologiske patienter. 
 
Derudover findes der på neurointensivt afsnit NOTIA på 9. sal 7 senge til behandling af 
neurokirurgiske samt multitraumatiserede patienter. 
 
Operationsgangen  K-OP er placeret på 1. Sal, og består af 3 operationsstuer samt et rum til akut 
modtagelse af patienter. 
 
Læge- og sekretærkontorer findes på 10. Sal, hvor ambulatoriet også er placeret. 
 
Aktivitet 
Afdelingens samlede aktivitet var i 2002 følgende: 
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Budget og personalenormering 
Afdelingen ledes i hverdagen af den administrerende overlæge og oversygeplejersken. 
 
Afdelingens budget var for 2002  42,3 mil. kr.  
Afdelingen havde en bruttonormering i 2002 på ca. 103 fuldtidsstillinger, fordelt på følgende 
faggrupper: 
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Lægestaben 
 
Lægestabsstruktur (nettonormering) 
� ���	��
������	������� ���
� ������� �����'��
������
� ��������
���
���
���������� ����
� ����	����
� ���
� �������
����� ����
� ����
����� ����
 
Bagvagtslaget har rådighedsvagt fra bolig, mens forvagtslaget har tilstedeværelsesvagt. 
 
 
3.2 Periode 
Uddannelsens varighed er 12 måneder. 
 
3.3 Kompetencer 
 
Den fremtidige speciallæge skal ikke kun uddannes i at være ”medicinsk ekspert”, men skal også 
kunne varetage 6 andre roller. De syv roller er: 
 
1. Medicinsk ekspert 
2. Kommunikator 
3. Samarbejder 
4. Leder/administrator 
5. Sundhedsfremmer 
6. Akademiker  
7. Professionel 
 
De enkelte kompetencer er angivet for hver rolle i de følgende tabeller. Selv om rollerne er 
beskrevet adskilt, integreres rollernes kompetencer naturligt under varetagelsen af de 
neurokirurgiske arbejdsopgaver. 
 



 
 
 
 

 Mål Konkretisering 
6.1.1 Redegøre for CNS` embryologi med 

relevans for neurokirurgi 
Viden om de væsentligste 
udviklingstrin og patogenese ved de 
hyppigste udviklingsanomalier i 
kranium, encephalon, medulla, 
columna.  

6.1.2 Angive neurokraniets og ansigtets 
opbygning og eksterne points de reperre, 
samt klinisk elokvente områders projektion 
på kraniets og ryggens overflade 

På introduktionsniveau redegøre for 
columna vertebralis´, medulla spinalis´ 
og cauda equinas kirurgiske anatomi og 
funktioner med fokus på 
neurokirurgiske problemstillinger 

6.1.3 På introduktionsniveau redegøre for 
encephalons kirurgiske anatomi og for 
begrebet elokvent og non-elokvent område 

Frontallapper, temporallapper, 
parietallapper, occipitallapper, hinder, 
cerebellum, limbiske system og 
ventrikelnære strukturer, basale 
inddeling af hjernestamme og dets 
funktioner, ventrikelsystem, arterier, 
vener, durale sinus. 

6.1.4 Udføre kronesnit, coronal incision, 
frontotemporal lap, pterionlap, 
hesteskolap, liniære incisioner samt 
redegøre for mulige komplikationer ved 
incisionerne 
 
 
 

Redegøre for skalpens opbygning, 
herunder arterie- og nerveforsyning 
samt forudsætning for udførelse af 
incision. 

 Mål Konkretisering 
6.2.1 Optage specialespecifik anamnese, udføre 

alm. klinisk undersøgelse, alm. neurologisk 
undersøgelse og sammensætte 
informationerne til en logisk opbygget 
journal 

Herunder anvende neurologisk 
terminologi og begreber indenfor 
undersøgelsesteknik, symptomatologi 
og neuropatofysiologi 

6.2.2 Forholde sig til klinisk, neurokirurgisk 
beslutningsproces, herunder koncist 
præsentere et casus, samt planer for klinisk 
håndtering af problemstillingen 

Lære korrekt neurokirurgisk sprogbrug 
og terminologi på en koncis måde og 
anvende disse færdigheder til en 
fokuseret casuspræsentation under 
konference og stuegang 

6.2.3 Angive sandsynlige sygdomsprocesser og 
lokalisere læsioner i CNS og perifere 
nerver udfra sygehistorie og objektiv 
klinisk undersøgelse 

Hemisfærer, hjernestamme, 
cerebellum, rygmarv, cauda equina, 
nerverødder, nerveplekser, perifere 
nerver 

6.2.4 Demonstrere den normale fremstilling af 
myelografi, CT- og MR-scanning samt 
arteriografi, herunder angive indikationer, 

Herunder redegøre for myelografi, CT- 
og MR-scanninger samt arteriografi; 
basal teknik og forskelle,  



kontraindikationer og risici 
 

 

6.2.5 Modtage bevidstløse patienter i 
neurokirurgisk afdeling, udføre fokuseret 
objektiv undersøgelse, og efter relevante 
og differentialdiagnostiske overvejelser 
visitere patienten korrekt 

Neurokirurgisk/neurologisk, medicinsk 
differentialdiagnostik. Kunne bruge 
Glasgow coma scale 

6.2.6 Udføre lumbalpunktur og kunne 
identificere komplikationer dertil 

CFS normale udseende ved de hyppigst 
forekommende sygdomsprocesser, 
herunder infektioner og blødninger 

6.2.7 Erkende holdepunkter for forhøjet 
intrakranielt tryk 

Neurotrauamtologisk, neuroonkologisk, 
cerebrovaskulær medicinsk etiologi 

6.2.8 Erkende og redegøre for initial diagnostik 
af rumopfyldende intraspinal proces  
 

Medullært tværsnit, cauda equina-
syndrom 

6.2.9 Fungere i almen neurokirurgisk 
ambulatoriefunktion under supervision 

Almene forambulant virksomhed og 
patientinformation 

6.2.10 Assistere til hjernedødsundersøgelse • Redegøre for tilstanden 
hjernedød  

• Stille indikationer for 
undersøgelsen.  

• Gennemføre klinisk 
undersøgelse og tolke fundene 

• Redegøre for det juridiske 
grundlag og organdonation 

 Mål Konkretisering 
6.3.1 Kunne foreslå diagnose, 

differentialdiagnose og behandling 
vedrørende de almindelige neurologiske 
sygdomme 

Deltage aktivt i differentialdiagnostiske 
og diagnostiske overvejelser ved klinisk 
konference o.l., 

 
 
6.3.2 

 
 
 Henvise til paraklinisk neurologisk 
undersøgelsesarmamentarium i klinisk 
arbejde 

 
 
Klinisk neurofysiologi (EEG, EP, 
EMG, ENG), PET, muskel- og 
nervebiopsi 

6.3.3 Varetage initial diagnostik og akut 
behandling af patienter med epileptiske 
anfald, herunder status epilepticus 

 

6.3.4 Differentialdiagnosticere mellem de 
forskellige hovedpineformer 

 

 Mål Konkretisering 
6.4.1 Erkende og håndtere akutte 

neurokirurgiske problemstillinger, 
herunder deltage som neurokirurgisk 
teammedlem i akut traumatologi 

Lære korrekt akut neurokirurgisk 
beslutningsproces (”decision making”), 
dvs. beslutninger om diagnostik, 
neuroradiologiske undersøgelser og 
plan for behandling 

6.4.2 Undersøge og tolke det kliniske Commotio cerebri, epi-subduralt 



undersøgelsesresultat af patienter med 
kranietraume 
 
 
 

hæmatom, traumatisk 
subarachnoidalblødning, 
hjernekontusion, kraniefraktur, 
Glasgow coma scale 

6.4.3 Stille indikationerne for akutte 
neuroradiologiske undersøgelser og kunne 
tolke resultaterne hos patienter med 
neurotraume 

Kranium, cerebrum, columna, medulla 
spinalis 

6.4.4 Rådgive kompetent om betryggende 
transport af patienter med alvorligt 
kranietraume 

Forholdsregler og beredskab, 
indikationer for intubation, sikring af 
sufficient kredsløb, kontrol af blødning, 
akutte behandlingsmuligheder af 
forhøjet ICP uden for neurokirurgisk 
afdeling 

6.4.7 Erkende medullært traume og 
niveaubestemme skade  

Foretage akut klinisk undersøgelse af 
patienter med columnatraume og tolke 
undersøgelsesresultaterne 

6.4.8 Selvstændigt diagnosticere forhøjelse af 
ICP 

Herunder måle ICP efter selvstændig 
anlæggelse af ICP-måler (epi-, 
subdural, subarachnoidal, 
parenchymatøs eller ventrikelmåling) 

 Mål Konkretisering 
6.5.1 Anvende kirurgiske sterilitetsprincipper, 

herunder kirurgisk håndvask og 
operationsforberedelse 
 
 
 

Sterilitet, antiseptik, aseptik, ren 

6.5.2 Korrekt anvende de almindeligste 
neurokirurgiske operationsinstrumenter 

Redegøre for skalpeltyper, sakse, 
pincetter, noleholdere, sårspærrer, 
mono- og bipolær diatermi, 
knogleafbider, enkloet hage, dissektor, 
3- og 4 pkt. hevedholder 

6.5.3 Redegøre for principperne i elektroincision 
og elektrokoagulation 

 

6.5.4 Avende de almindelige suturmaterialer i 
neurokirurgi, herunder redegøre for 
egenskaber, og korrekt kunne vælge 

Nylon monofilament, resorberbare, 
intrakutan teknik, en- og tohånds 
knytteteknik 

6.5.5 Lejre patienter til de almindelige typer af 
supratentorielle kraniotomier, anterior 
cervical spondylose, lumbal rodfrilægning 
og dekompression af carpaltunnel 

Angive fordele og ulemper ved 
forskellige typer. Angive forebyggelse 
af forskellige trykskader. Kunne 
håndtere operationslejens mekanik. 3- 
og 4 pkt.s montering 

6.5.6 Diagnosticere de almindeligste, akutte 
postoperative komplikationer i 
neurokirurgi, og kunne visitere patienten til 
korrekt behandling  

Sårinfektion, sekundær blødning og 
hæmatom, liquoransamling, ikke 
fungerende ventrikeldræn 



6.5.7 Udføre selvstændigt: Ventrikulostomi og 
ekstern drænage, herunder postoperativ 
håndtering af dræn, borehuller for akut 
eller kronisk subduralhæmatom 

Kan håndtere samlet patientforløb, dvs. 
diagnostik, behandling og opfølgning 
for subduralt hæmatom.  

6.5.8 Demonstrere kirurgisk håndelag ved 
deltagelse som assistent i almindelige 
neurokirurgiske operationer 

Gennemføre kompetent lumbal 
rodfrilægning under supervision. 
Gennemføre små neurokirurgisk 
indgreb selvstændigt: fx 
carpaltunnelfrilægning, såroperationer, 
arterie- muskel- eller nervebiopsi 

6.5.9 Selvstændigt gennemføre supratentorielle 
kraniotomier frem til eksponering af 
cerebrums overflade 

Herunder kunne redegøre for de 4 
almindeligste supratentorielle 
kraniotomier og de hyppigst 
forekommende kirurgiske problemer 
forbundet hermed, herunder 
lapnekrose, nerve-karskade, 
knoglepladekomplikationer, 
tygge/gabeproblemer, mv. 

 Mål Konkretisering 
6.6.1 På et basalt niveau anvende de 

almindeligst forekommende 
neurointensivfunktioner/behandling  

Herunder redegøre for den teoretiske 
baggrunde for hyperventilation og 
blodgasanalyse, cerebral 
hæmodynamik og dens patofysiologi, 
perfusionstryk, væskebehandling, 
neurointensiv monitorering 

 Mål Konkretisering 
6.7.1 På et basalt niveau anvende 

binyrebarkhormonbehandling i 
neurokirurgien 
 
 
 

Herunder redegøre for indikationer, 
kontraindikationer, komplikationer 

6.7.2 Anvende profylaktisk 
antibiotikabehandling efter afdelingens 
gældende regler 

Herunder redegøre for indikationer, 
kontraindikationer 

 Mål 
6.8.1 Etablere kontakt med og kommunikere med patient og pårørende på et niveau og i 

en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient 
6.8.2 Informere patienter og pårørende om risikofaktorer ved kirurgiske indgreb 
6.8.3 Informere pårørende om dødsfald, herunder regler for obduktion. 
6.8.4 Etablere kontakt til kolleger, sundhedspersonale og øvrige samarbejdspartnere, 

herunder kommunikation i teams 
 Mål 
6.9.1 Samarbejde med sundhedspersonale, som er ansvarlig for den pågældende patient 
6.9.2 Samarbejde med patienter, kolleger/praktiserende læger og andet sundhedspersonale 

med henblik på udfærdigelse og effektuering af behandlingsplaner 
 Mål 



6.10.1 Prioritere og administrere egen uddannelse 
6.10.2 Varetage lederrollen i mindre behandlingsteams 
6.10.3 Udfærdige attester 
6.10.4 Redegøre for sundhedsvæsenets opbygning, lovgivning, administration samt 

politiske styringsforhold 
 Mål 
6.11.1 Oplyse om ulykkesprofylakse til patienter og pårørende 
 Mål 
6.12.1 Anvende basal videnskabsteori, herunder evidensbasering af patientforløb 
6.12.2 Foreslå videnskabelige løsninger på kliniske problemstillinger  
6.12.3 Varetage egen læring 
6.12.4 Under supervision at formulere videnskabeligt baseret hypotese og udarbejde 

projektprotokol med henblik på gennemførsel af videnskabelig studie 
 Mål 
6.13.1 Udvise en professionel lægelig personlig og interpersonel adfærd 
6.13.2 Etablere, opretholde og afslutte en professionel relation til patienter og pårørende 
 
3.4 Supplerende bemærkninger 
 
4. Læringsstrategi 
Overordnet set opdeles strategierne for læring i teoretisk læringsstrategi (T), 
færdighedslæringsstrategi (F) og klinisk læringsstrategi (K).  
 
T. Teoretisk læringsstrategi. Læring baseret på teoretisk læring kan således bestå af følgende 
metoder, enkeltvis eller i kombination:  
1. Selvstudium 
2. Teoretiske kurser 
3. Videnskabelige projekter 
4. Afdelingsundervisning og konferencer 
5. Litteraturopgaver 
6. Undervisningsopgaver 
7. Kvalitetssikringsopgaver 
8. Udarbejdelse af instrukser 
 
F. Færdighedslæringsstrategi.  
9. Færdighedskurser/færdighedslaboratorium 
 
K. Klinisk læringsstrategi 
10. Klinisk arbejde 
11. Bed-side vejledning/supervision 
12. Operation som assistent (OA) 
13. Operation under supervision (OSU) 
14. Operation selvstændigt (OS)  
15. Fokuserede kliniske ophold 
De enkelte strategier er definerede i målbeskrivelsen. 
 
5. Evalueringsstrategi 



Følgende evalueringstrategier er opført og defineret i målbeskrivelsen. 
 
1. Struktureret vejledersamtale 
2. Struktureret observation i klinikken 
3. Audit 
4. Bedømmelse af gennemførte opgaver 
5. Godkendelse af specifikt kursus. 
8. 360-graders evaluering 
 
6. Evaluering 
Der føres løbende logbog over aktiviteter og erhvervelse af kompetencer. Der skal kontrasigneres af 
vejleder. 
 
7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
Ved introduktionsstillingens start tildeles en klinisk vejleder, som udpeges af den 
uddannelsesansvarlige overlæge. Der afholdes introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler. 
Derudover afholdes samtaler i det omfang der skønnes nødvendigt. Vejleder og introduktionslæge 
tilstræber et tæt samarbejde i dagligdagen, således at der vil være mange krydspunkter. 


