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Formål med introduktionsstilling i neurokirurgi. 

Formålet med introduktionsuddannelsen er at gøre den uddannelsessøgende læge  fortrolig med 
arbejdet i det neurokirurgiske speciale   og sikre en generel   indføring i kliniske, praktiske, 
teoretiske og videnskabelige områder, således at der ved afslutningen af uddannelsen kan tages 
beslutning om,  hvorvidt  speciallægeuddannelsen i neurokirurgi er det rigtige valg. Godkendt 
uddannelsesforløb i introduktionsstilling er en forudsætning for ansøgning til hoveduddannelsen i et 
kirurgisk speciale. 
Ca. 50% af patienterne i de neurokirurgiske afdelinger er akutte, oftest via henvisning fra anden 
hospitalsafdeling eller andet hospital. Målbeskrivelsen hvad angår de medicinske kompetencer er 
således væsentlig baseret på opnåelse af kompetencer for initial diagnostik og behandling af akutte 
neurokirurgiske lidelser herunder operativ behandling af  patienter med intrakraniale blødninger og 
patienter med kranietraume. Herudover lægges vægt på at den uddannelsessøgende udvikler sig 
med hensyn til alle 7 lægeroller. 
 

 

Specialet neurokirurgi 
Det neurokirurgiske speciale varetager diagnostik, kirurgisk behandling samt opfølgning og 
forebyggelse af visse medfødte og erhvervede lidelser i nervesystemet. Det neurokirurgiske speciales 
patienter omfatter børn og voksne med sygdomme af kongenit,  traumatisk, neoplastisk, vaskulær, 
infektiøs/inflammatorisk eller degenerativ karakter i centralnervesystemet (CNS) eller det perifere 
nervesystem, eller med andre sygdomstilstande, som direkte eller indirekte involverer 
nervesystemet. 
Neurokirurgi er helt overvejende et hospitalsspeciale. Der er i Danmark (år 2003) 5 neurokirurgiske 
afdelinger, som er placeret på universitetssygehusene i Ålborg, Århus, Odense, Glostrup og 
København (Rigshospitalet). Afdelingerne fungerer således på lands-/landsdelsniveau som såkaldt 
”tertiære” hospitalsafdelinger og har dermed gennemsnitligt et optageområde i regionerne på ca. 1 
million indbyggere pr. afdeling.  
 

Neurokirurgisk afdeling, Århus Universitetshospital.  
Århus Sygehus består af Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus og Psykiatrisk Hospital 
(Risskov).  
Århus Sygehus har ca. 1000 normerede sengepladser. 
Neurokirurgisk afdeling NK er en af Danmarks 5 neurokirurgiske afdelinger. Afdelingen har lands- 
og landsdelsfunktion og modtager patienter til behandling af medfødte og erhvervede sygdomme i 
kranie, hjerne, hjernens kar og hinder, perifere nerver og ryg. Optagelsesområdet har ca. 1,3 mio. 
indbyggere. Afdelingen modtager som led i det vestdanske samarbejde patienter med traumatisk 
rygmarvsskade fra hele Jylland og Fyn. Afdelingen udgør sammen med Neurokirurgisk afdeling i 
Ålborg en funktionsbærende enhed. 
Afdelingen har 35 sengepladser, heraf 12 intensive. Derudover 4 opvågningspladser og 4 
sengepladser på afd. Ø (Patienthotellet).  
Afdelingen er inddelt i følgende afsnit: NIA 1 og NIA 2, som er de neurointensive afsnit, NSA 
sengeafdelinger, som består af et 7-døgns-afsnsit (NSA6) og et 5-døgns-afsnit (NSA5). 
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Afdelingen har årligt ca. 2.500 indlæggelser og ca. 4400 ambulante besøg. Der foretages ca. 1.800 
operative indgreb årligt.  
Afdelingen er normeret med 1 professor, 10 overlæger, 6 afdelingslæger, 2 1.  
reservelæger samt 7 reservelæger, hvoraf 2 er klassificeret som introduktionsstillinger, 1 til 
uddannelsesstilling i neurokirurgi og de øvrige til blokstilling i specialerne neurologi, 
neurofysiologi, ortopædkirurgi og evt. oftalmologi og psykiatri. 
Neurokirurgisk afdeling er i betydelig grad subspecialiseret og har igennem de sidste år opbygget 
teamdannelse inden for områderne cerebrovaskulære sygdomme, funktionel neurokirurgi, 
tumorkirurgi, kraniofaciel kirurgi, spinalkirurgi, neurointensiv behandling og kranietraumatologi. 
Vagtforhold: Tilkaldevagten dækkes af overlæger og afdelingslæger. Tilstedeværelsesvagten 
dækkes af reservelæger, R1 og afdelingslæger og er i 2-holdsdrift  Alle skift er med 
rådighedstjeneste fra vagtværelse. 
Du vil som læge i introduktionsstilling blive tilknyttet tilstedeværelsesvagten. Du vil endvidere i 3 
måneders rul være tilknyttet Det spinale Team og de øvrige teams (under et) alternerende. 
Der er en ugentlig uddannelses/undervisningskonference (onsdage kl. 8.00 til 9.00) og en daglig 
en-times klinisk undervisning i forbindelse med praktikanttjenesten. 
Når du tiltræder introduktionsuddannelsen, vil du modtage yderligere information om afdelingen. 
Væsentlige oplysninger kan du finde på afdelingens intranet (sektor AKH).  
 
    
 

Uddannelsesforløbet 
Introduktion til uddannelsen: 
Den første  uge er forbeholdt introduktion i Neurokirurgisk afdeling. Du får fremsendt et særskilt program 
herfor. Introduktionen omfatter almindelige procedurer, monitoreringsudstyr, ambulatorie- og vagtfunktion, 
medicinering, journalskrivning, epikriseskrivning, kodificering, konferencer, undervisning, arbejdsplan 
mm. Du indtræder herunder gradvist i vagtfunktionen og ambulatoriefunktionen under aftagende 
supervision/håndføring.  
Introduktionsstillingen: 
Ansættelse i introduktionsstilling ved Neurokirurgisk Afdeling har en varighed på et år. Du vil 
initialt blive tilknyttet Det intrakraniale Team, hvor du vil få funktioner der matcher dine 
kompetencer. Der er ikke tilknyttet fokuserede ophold udenfor afdelingen. 
Uddannelsesstedet inddrager introduktionslægen i alle aspekter af det daglige arbejde, så der bliver 
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. 
Målene i introduktionsstillingen fremgår af målbeskrivelsen. I de følgende afsnit præsenteres 
læringsmåderne og evaluering af det tillærte. 
Afdelingens specifikke veje til målene beskrives særskilt. 

 
Læringsmåde: 

Introduktionslægen og den formelle vejleder skal fra starten være opmærksomme på, at der sker en 
kontinuerlig erhvervelse af kompetencer under uddannelsen. Løbende, tæt kontakt er nødvendig. 
Senest ved midtvejssamtalen skal der tages stilling til, om erhvervelsen af kompetencer er sket i et 
tilstrækkeligt omfang, eller om der skal gøres en ekstra indsats på udvalgte områder. Man skal også 
her tage stilling til, om det overhovedet kan forventes, at målene kan nås, og uddannelsen kan 
godkendes. Der er tale om minimumskompetencer 
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Den vigtigste læring foregår ved det daglige kliniske arbejde på sygehuset. Diagnostik læres 
hovedsageligt i vagten og i ambulatoriet mens de operative færdigheder erhverves på 
operationsgangen. Administrative, undervisningsmæssige og andre ikke kliniske kompetencer 
indøves i andre sammenhænge.  
Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvad målet er for de forskellige områder og at du herefter gør dig 
konkrete overvejelser om, hvorledes du bedst kan nå disse mål. I nogle tilfælde vil det være 
nødvendigt at ”gå på kompetencejagt.”  Herved forstås, at når f.eks.  nogle obligatoriske mål 
vanskeligt lader sig opfylde ved i arbejdet i hverdagen bør du aktivt opsøge dem. For 
introduktionslægens vedkommende kan det f.eks. dreje sig om deltagelse i visse typer af 
operationer, specielle ambulatoriefunktioner, den vanskelige samtale mm. I de fleste tilfælde vil din 
vejleder kunne være behjælpelig med at ”skaffe adgang” til disse ønskede læringsemner.  Udover 
det direkte kliniske arbejde omfatter ”læringsrummet” også en bevidst udnyttelse af afdelingens 
konferencer, undervisning, færdighedslaboratorium og selvstudium. 
 

Definition af læringsmetoderne 
Selvstudium. Den uddannelsessøgende – med eller uden hjælp fra andre – tager initiativ til at 
definere sine behov for læring, formulerer sine læringsmål, tilegner sig viden og demonstrerer den 
gennem sine kliniske funktioner. Det drejer sig om læsning af faglitteratur, herunder 
neurokirurgiske tidsskrifter (”Neurosurgery”, ”Journal of Neurosurgery”, ”Acta Neurochirurgica”, 
”British Journal of Neurosurgery”, m.fl.), lærebøger, websider, samt læringsvideoer. 
 
Mesterlære. Tilegnelse af viden og færdigheder gennem fællesfunktion med erfaren læge (mester) 
under dialog og (optimalt) efterfølgende fælles refleksion. 
 

Afdelingsundervisning. En intern organiseret undervisning i afdelingen. Retter sig mod alle læger. 
Kan være tilknyttet konferencer med kollegaer, hvor der fremlægges og drøftes videnskabelige 
problemer. 

 
Kursus , En læringsramme for formaliseret undervisning med teoretisk eller praktisk indhold..   
 
 
 

Evalueringsmåde.  
Evaluering af kompetenceerhvervelsen foretages af klinisk vejleder. Den læge, der har foretaget 
evalueringen, attesterer i logbogen, når kompetencen er opnået.  

Vejledersamtale . Er en samtale mellem den uddannelsessøgende og vejlederen der afhandler i 
forvejen definerede områder men som ikke har præg af overhøring. 
 
Observation i klinikken. Anvendes ved komplekse mål, hvor der er mulighed for samfunktion med 
speciallæge.  
 
Struktureret observation i klinikken. Observationen angår enkeltmål og struktureringen sikres via 
et (kompetence)kort. Kortet kan kun anvendes ved superviserede funktioner og supervisor angiver 
ved ”flueben” og underskrift, hvilken kompetencegrad, der er opnået. Underskriftsberettiget er 
den, der superviserer funktionen. Når kompetancemålet  (angivet på kortet med fed  □) er nået 
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efter at kompetencen er trænet et antal gange, angiver vejleder med sin underskrift dette i nederste 
række på kortet.  
 
Audit: En struktureret kvalitetsvurdering mod i forvejen opstillede kriterier af udførte funktioner, 
f.eks. journaloptagelse, operationsindikation (inkl. patientinformation). 
 
 
360-graders evaluering . Indgår som evaluering af  kompetencer indenfor ”samarbejder” 
”kommunikator” og ”leder/administrator” og gennemføres ved afslutningen af 
introduktionsuddannelsen . 
Fordelen ved den er, at der samles struktureret information ind fra mange personer, som har 
forskellige funktioner i systemet. Det kan være den administrerende overlæge, den 
uddannelsesansvarlige overlæge, en specialeansvarlig overlæge, en vejleder, afdelingssygeplejerske 
fra sengeafdeling, operationsgang, sekretær etc., samt andre samarbejdspartnere udenfor afdelingen, 
men af betydning for lægens funktion i systemet, f.eks. en anæstesilæge, en røntgenlæge,.  
Metoden består i at lægen bedømmes af flere personer ud fra en rating skala, Bedømmerne skal 
have  mulighed for direkte observation, hvilket giver en betydelig mere sikker bedømmelse end fx 
en udtalelse fra en eller to vejledere. Der er således mulighed for en meget alsidig bedømmelse 
Bedømmelsen danner baggrund for vejledersamtaler, hvorunder lægens stærke og svage sider kan 
drøftes.  
 
Delmålsevalueringer under introduktionsstillingen 
 
Evalueringsart Antal 
Vejledersamtale 7 
Observation i klinikken 5 
Struktureret observation i klinikken 16 
Audit 4 
3600   1 
 
 

 

Vejledning 
Evaluering under ansættelsen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinier for vejledning og 
evaluering af den lægelige videreuddannelse.   
Introduktionslægen tilknyttes primært Det intrakraniale Team og tildeles som hovedregel  en 
vejleder fra  dette team. Under tilknytning til Det spinale Team tildeles den uddannelsessøgende en 
ad hoc vejleder derfra. Introduktionslægen og vejlederen udarbejder i fællesskab en 
uddannelsesplan. I forbindelse med de formelle vejledersamtaler, herunder introduktionssamtalen, 
midtvejssamtalen og slutsamtalen udfyldes skemaerne.  
Introduktionssamtalen skal finde sted indenfor de første 14 dage af ansættelsen og midtvejssamtalen 
efter 6 måneder og slutsamtalen kan  
finde sted, når det samlede uddannelsesmål er nået og skal være gennemført ved ansættelsens 
afslutning. Udover de formelle samtaler bør der løbende 

                  være kontakt mellem introduktionslægen og vejleder for at sikre, at målene nås. 
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Det er et fælles ansvar for introduktionslægen og vejlederen, at samtalerne afholdes til tiden. De ved 
samtalerne udfyldte skemaer og den udarbejdede uddannelsesplan, skal efter samtalen afleveres til 
godkendelse hos den uddannelsesansvarlige overlæge.  
I tilfælde af et utilfredsstillende uddannelsesforløb skal den uddannelsesansvarlige overlæge 
inddrages senest ved midtvejssamtalen.. Kopi af slutevalueringsskemaerne og underskrifterne over 
erhvervelse af kompetencerne sendes til videreuddannelsessekreta- 
riatet Region Nord. Originalen udleveres til introduktionslægen, og endvidere beror en kopi i 
introduktionslægens P-mappe i sygehusadministrationen. 
 
 
 

Evaluering af den lægelige videreuddannelse. 
I henhold til ”Vejledning af evaluering af den lægelige videreuddannelse”, Sundhedsstyrelsen 1998 
skal introduktionslægen ved slutsamtalen evaluere kvaliteten af den uddannelse, afdelingen har 
givet. Dette sker på det officielle skemamateriale fra Århus Universitetshospital.  De officielle 
skemaer til denne evaluering (prosaform og pointgivning) anvendes af afdelingen til løbende 
kontrol af uddannelseskvaliteten. Skemaerne fremsendes til cheflægen og videreuddannelsesrådet 
på Århus Universitetshospital samt til amtets videreuddannelsesråd. 
Herudover evalueres kvaliteten af uddannelsen ved afdelingen gennem inspektorordningen, der har 
til formål at kvalitetsudvikle den  
lægelige videreuddannelse . Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
www.SST.DK/inspektorordning. 
  



 8

Kompetencer 
 
Nedenstående er angivet vejene til uddannelsesmålene. Nedenstående er målbeskrivelsens 
kompetencer angivet, vejen til målet (kompetencekort mm.) og rubrik til attestation (ved vejleder). 
Vejleder bekræfter med dato og underskrift, at kompetencen er erhvervet. 
 
 

6.1 Neuroanatomi 
 
Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Redegøre for CNS` 

embryologi med 
relevans for 
neurokirurgi 

Selvstudium og  
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde 

Vejledersamtale  □ Dato 
 
Underderskrift 

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

Selvstudium og  
Kurser og 
Bedside vejledning og 
Operationsassistent og 
Superviseret operere 

 
Vejledersamtale  □ 
Kort 1  □ 

Dato 
 
Underderskrift 

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

Selvstudium og 
Kurser og 
Operationsassistent 
 

Vejledersamtale   □ 
Kort 2  □ 

Dato 
 
Underderskrift 

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

Selvstudium og  
Kurser og  
Operationsassistent og
Superviseret operere 

Observation i 
klinikken  □ 
Kort 3  □ 
 

Dato 
 
Underderskrift 
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6.2 Neurologisk og neurokirurgisk undersøgelsesteknik 
 
Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 

 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Optage 

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

Klinisk arbejde og  
Kurser 

Audit 1 □ Dato 
 
Underderskrift 

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

Selvstudier og  
Kurser og 
Afdelingsundervisning
og 
Litterturopgaver og 
Klinisk arbejde 

Kort 4  □ Dato 
 
Underderskrift 

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

Klinisk arbejde og  
Kurser  

Audit 1  □ 
 
Kort 4  □ 
 

Dato 
 
Underderskrift 

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

Selvstudium og 
Kurser og 
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde 

Vejledersamtale  □
 

Dato 
 
Underderskrift 
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5 Modtage bevidstløse 

patienter i 
neurokirurgisk 
afdeling, udføre 
fokuseret objektiv 
undersøgelse, og 
efter relevante og 
differentialdiagnosti
ske overvejelser 
visitere patienten 
korrekt 

Selvstudium og 
Kurser og 
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde og  
Bedside vejledning 

Kort 5  □ 
 
 

Dato 
 
Underderskrift 

6 Udføre 
lumbalpunktur og 
kunne identificere 
komplikationer 
dertil 

Selvstudium og 
Bedside vejledning og 
Klinisk arbejde 

10 udførte 
(operationsliste) □ 

Dato 
 
Underderskrift 

7 Erkende 
holdepunkter for 
forhøjet intrakranielt 
tryk 

Selvstudium og  
Bedside vejledning og 
Klinisk arbejde 

Kort 6  □ Dato 
 
Underderskrift 

8 Erkende og redegøre 
for initial diagnostik 
af rumopfyldende 
intraspinal proces  
 

Selvstudium og 
Klinisk arbejde 

Audit 2  □ Dato 
 
Underderskrift 

9 Fungere i almen 
neurokirurgisk 
ambulatoriefunktion 
under supervision 

Bedside vejledning Observation i 
klinikken  □ 
 

Dato 
 
Underderskrift 

10 Assistere til 
hjernedødsundersøg
else 

Selvstudium og 
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde og 
Bedside vejledning 

Kort 7  □ 
 
Audit 3   □ 
 
 
 

Dato 
 
Underderskrift 
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6.3  Neurologiske sygdomme 
 
Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Kunne foreslå diagnose, 

differentialdiagnose og 
behandling vedrørende 
de almindelige 
neurologiske sygdomme 

Selvstudier og  
Kurser og 
Afdelingsundervisni
ng 
og 
Litteraturopgaver og 
Klinisk arbejde 

Hoveduddannelse  

 
 
2 

 
 
 Henvise til  paraklinisk 
neurologisk 
undersøgelsesarmamen- 
tarium i klinisk arbejde 

 
 
Selvstudier og 
Afdelingsundervisni
ng 
og 
Klinisk arbejde og 
Bedside vejledning 

 
 
Hoveduddannelse 

 

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

Selvstudier og  
Kurser og  
Afdelingsundervisni
ng 
og 
Klinisk arbejde og 
Bedside vejledning 

Hoveduddannelse 
 

 

4 Differentialdiagnosticer
e mellem de forskellige 
hovedpineformer 

Selvstudier og 
Kurser og 
Afdelingsundervisni
ng 
og 
Klinisk arbejde og 
Bedside vejledning 

Hoveduddannelse   
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6.4 Traumatologi 
 
Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Erkende og håndtere 

akutte neurokirurgiske 
problemstillinger, 
herunder deltage som 
neurokirurgisk 
teammedlem i akut 
traumatologi 

Selvstudier og 
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde og 
Bedside vejledning 

Kort 5  □ 
 
Audit 3   □ 
 
 

Dato 
 
Underderskrift 

2 Undersøge og tolke det 
kliniske 
undersøgelsesresultat af 
patienter med 
kranietraume 
 
 
 

Selvstudier og  
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde og 
Bedside vejledning 

Kort 5  □ 
 
 

Dato 
 
Underderskrift 

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

Selvstudier og 
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde og 
Bedside vejledning 

Kort 5  □ 
 
 

Dato 
 
Underderskrift 

4 Rådgive kompetent om 
betryggende transport af 
patienter med alvorligt 
kranietraume 

Selvstudier og  
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde og 
Bedside vejledning 

Kort 5  □ 
 
 

Dato 
 
Underderskrift 

7 Erkende medullært 
traume og 
niveaubestemme skade  

Selvstudier og  
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde og 
Bedside vejledning 

Kort 8  □ 
 
 

Dato 
 
Underderskrift 

8 Selvstændigt 
diagnosticere forhøjelse 
af ICP 

Operation assistent og 
Operere superviseret 
og  
Operere selvstændigt 

Kort 5  □ 
 
 

Dato 
 
Underderskrift 
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6.5 Kirurgi, teknik og utensilier 
 
Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Anvende kirurgiske 

sterilitetsprincipper, 
herunder kirurgisk 
håndvask og 
operationsforberedelse 
 
 
 

Selvstudier og 
Klinisk arbejde og 

Observation i 
klinikken  □ 
Kort 3  □ 
 

Dato 
 
Underderskrift 

2 Korrekt anvende de 
almindeligste 
neurokirurgiske 
operationsinstrumenter 

Operationsassistent og 
Operere superviseret 
og  
Operere selvstændigt  

Kort 3  □ 
Kort  9  □ 
 

Dato 
 
Underderskrift 

3 Redegøre for 
principperne i 
elektroincision og 
elektrokoagulation 

Selvstudium Kort 3  □ 
Kort 9  □ 
 

Dato 
 
Underderskrift 

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

Selvstudium og 
Operationsassistent og 
og 
Operere superviseret 
og 
Operere selvstændigt 

Kort 3  □ 
Kort 9  □ 
 

Dato 
 
Underderskrift 

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

Operationsassistent og 
Operere superviseret 
og 
Operere selvstændigt 

Kort 1  □ 
Kort 3  □ 
Kort 8  □  
Kort 9  □ 
Kort 13 □  

Dato 
 
Underderskrift 

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

Selvstudium og 
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde og 
Bedside vejledning 
 

Kort 5  □ 
Kort 6  □ 
Kort 10  □ 
 
 
 
 

Dato 
 
Underderskrift 
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7 Udføre selvstændigt: 

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

Selvstudium og 
Operationsassistent og 
Operere superviseret 
og 
Operere selvstændigt 

Kort 11  □ 
Kort 12  □ 

Dato 
 
Underderskrift 

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

Selvstudium og 
Operationsassistent og
Operere superviseret 
og 
Operere selvstændigt 

Kort 3  □ 
Kort 4  □ 
 

Dato 
 
Underderskrift 

9 Selvstændigt 
gennemføre 
supratentorielle 
kraniotomier frem til 
eksponering af 
cerebrums overflade 

Selvstudium og 
Operationsassistent og 
Operere superviseret 
og 
Operere selvstændigt 

Kort 3  □ 
Audit 4 □ 

Dato 
 
Underderskrift 

 
 

6.6. Neurointensivfunktion og neuroanæstesiologi 

 
Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 På et basalt niveau 

anvende de almindeligst 
forekommende 
neurointensivfunktioner/
behandling  

Introduktionsprog.ram 
Afdelingsundervisning
og 
Klinisk arbejde 

Observation i 
klinikken  □  

Dato 
 
Underderskrift 
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6.7. Medicinsk neurokirurgi 
 
Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 På et basalt niveau 

anvende 
binyrebarkhormonbe
handling i 
neurokirurgien 

Selvstudier og  
Klinisk arbejde 

Kort 14  □ Dato 
 
Underderskrift 

2 Anvende profylaktisk 
antibiotikabehandling 
efter afdelingens 
gældende regler 

Selvstudier og 
Klinisk arbejde 

Vejledersamtale  □
 

Dato 
 
Underderskrift 

 
 

6.8  Kommunikator 
 
Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Etablere kontakt med 

og kommunikere med 
patient og pårørende 
på et niveau og i en 
detaljeringsgrad som 
er tilpasset den enkelte 
patient 

Klinisk arbejde 3600 skema  □ Dato 
 
Underderskrift 

2 Informere patienter og 
pårørende om 
risikofaktorer ved 
kirurgiske indgreb 

Klinisk arbejde og 
Selvstudium 

3600 skema  □ Dato 
 
Underderskrift 

3 Informere pårørende 
om dødsfald, herunder 
regler for obduktion. 

Klinisk arbejde og 
Selvstudium 

3600 skema  □ Dato 
 
Underderskrift 

4 Etablere kontakt til 
kolleger, 
sundhedspersonale og 
øvrige 
samarbejdspartnere, 
herunder 
kommunikaiton i 
teams 

Klinisk arbejde 3600 skema  □ 
 

Dato 
 
Underderskrift 

 

 



 16

6.9 Samarbejder 
 

Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Samarbejde med 

sundhedspersonale, 
som er ansvarlig for 
den pågældende 
patient 

Klinisk arbejde 3600 skema  □ 
Kort 15  □ 

Dato 
 
Underderskrift 

2 Samarbejde med 
patienter, 
kolleger/praktiserende 
læger og andet 
sundhedspersonale 
med henblik på 
udfærdigelse og 
effektuering af 
behandlingsplaner 

Klinisk arbejde 3600 skema  □ 
Kort 15  □ 

Dato 
 
Underderskrift 

 

6.10 Administrator 
 

Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Prioritere og 

administrere egen 
uddannelse 

Kursus og  
Selvstudium  

3600 skema  □  
Kort  16  □ 

Dato 
 
Underderskrift 

2 Varetage lederrollen i 
mindre 
behandlingsteams 

Klinisk arbejde og 
Kursus  

3600 skema  □ Dato 
 
Underderskrift 

3 Udfærdige attester Klinisk arbejde Observation i 
klinikken  □ 

Dato 
 
Underderskrift 

4 Redegøre for 
sundhedsvæsenets 
opbygning, 
lovgivning, 
administration samt 
politiske 
styringsforhold 

Selvstudium og  
Kursus 

Vejledersamtale  □ Dato 
 
Underderskrift 
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6.11 Sundhedsfremmer 
 
Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Oplyse om 

ulykkesprofylakse til 
patienter og pårørende 

Klinisk arbejde Vejledersamtale  □ Dato 
 
Underderskrift 

 
 
 

6.12  Akademiker 
 

Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Anvende basal 

videnskabsteori, 
herunder 
evidensbasering af 
patientforløb 

Selvstudium og  
Klinisk arbejde og  
Afdelingsundervisning 
og Kurser 

Kort  16  □ Dato 
 
Underderskrift 

2 Foreslå 
videnskabelige 
løsinger på kliniske 
problemstillinger  

Kliniske arbejde og 
Selvstudium  

Kort  16  □ Dato 
 
Underderskrift 

3 Varetage egen læring Selvstudium og 
 Kurser 
Lærebog 

Vejledersamtale  □ Dato 
 
Underderskrift 

4 Under supervision 
formulere 
videnskabeligt baseret 
hypotese og udarbejde 
projektprotokol mhp. 
gennemførsel af 
videnskabelig studie 

Selvstudium og  
Klinisk arbejde og   
Vejledersamtale 

 
Kort  16  □ 
(Erstatter indtil 
videre 
udarbejdelse af et 
egentligt projekt) 

Dato 
 
Underderskrift 

 
 
 



 18

6.13  Professionel 
 
Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Mål Læringsstrategi Evaluering Attesteret 
1 Udvise en 

professionel 
lægelig personlig 
og interpersonel 
adfærd 

Klinisk arbejde 3600 skema  □ Dato 
 
Underderskrift 

2 Etablere, 
opretholde og 
afslutte en 
professionel 
relation til 
patienter og 
pårørende 

Klinisk arbejde og  
Selvstudium 

3600 skema  □ Dato 
 
Underderskrift 
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