
Handleplan for yngre lægers uddannelse i neurokirurgisk afdeling 

 
Efter modtagelse af inspektorrapport efter inspektorbesøget har uddannelsesansvarlig overlæge 

Helga Gulisano (HAG) og ledende overlæge Flemming Bang (FB) udarbejdet følgende 

kommentarer og handleplan for styrket indsats for yngre lægers uddannelse. 

 

1. Samarbejdskulturen blandt afdelingens speciallæger.  

 Kommentar: For at sikre afdelingens højt specialiserede funktioner har det været 

nødvendigt at etablere teams for de enkelte neurokirurgiske funktioner. Dette har de 

sidste par år medført at den enkelte speciallæge ikke i større omfang er indstillet på 

at hjælpe til ved f.eks. sygdom, ferie m.v. i andre teams – således at supervisionen af 

yngre læger til stuegang, ambulatoriefunktion, konferencer m.v. ikke har været 

tilfredsstillende. 

 Handleplan: FB indleder samtaler med hver enkelt speciallæge, for at få fastslået, 

hvad den enkelte speciallæge vil byde ind med, med henblik på at forbedre 

samarbejdskulturen. Efter samtalerunden arrangeres et fællesmøde for alle 

speciallæge for at få etableret et ledelsesforankret forpligtende samarbejde fremover 

i speciallægegruppen. Vi har også overvejet at invitere uddannelseskoordinerende 

overlæge Susanne Nøhr samt PKL Gorm v. Oettingen til møde i afdelingen, ligesom 

vi – helt afhængigt af forløbet – evt. vil inddrage ekstern konsulent. 

 

2. Stuegang: 

 Kommentar: Kontaktlægeprincippet har de seneste år vundet hævd for at sikre gode 

patientforløb, således at den enkelte patient følges af samme speciallæge i hele 

forløbet, således også i stuegangsfunktionen Det er et godt princip, når det fungerer, 

men vi har ikke været gode nok til at håndtere ordningen ved fravær.  

 Handleplan: Ved fravær sikres det til morgenkonferencen at en anden speciallæge 

(helst fra teamet) tilser patienten, evt. en yngre læge, superviseret af speciallæge. 

Der skal hver dag være skemalagt en speciallæge til at gå stuegang på patienter, eller 

supervisere yngre læges stuegang, hvis kontaktlæge har fravær eller er optaget af 

andre funktioner i afdelingen (eks. operationer, ambulatorium). 

Det er også overvejet at få en fast ansvarlig læge for stuegangen. 

 

3. Ambulatoriefunktionen: 

 Kommentar: P.g.a. den driftsudvidelse, der har været i ambulatoriet har det været 

meget svært at etablere en ordentlig supervision af yngre læger i ambulatoriet – bl.a. 

i det beskrevne parallelambulatorium, som også har mødt en vis modvilje blandt 

speciallægerne p.g.a. travlheden.. 

 Handleplan: FB har forundersøgelsesambulatorium hver tirsdag formiddag, hvor 

der primært ses rygpatienter. Ambulatoriet planlægges tidsmæssigt udvidet og der 

tilknyttes en uddannelsessøgende læge til dette ambulatorium. Efter afslutning af 

ovennævnte samtalerunde forventes det, at der kan etableres yderligere 

speciallægesuperviseret forundersøgelsesambulatorier inden for andre 

subspecialiserede funktioner, således at der kan etableres en målrettet 

patientvisitation til yngre læger afhængigt af kompetenceniveau. 

 

 



4. Vejlederkursus 

 Kommentar: Kun 3 af afdelingens speciallæger har været på vejlederkursus, idet 

speciallægerne ikke har været motiveret, selvom de er blevet tilskyndet af HAG og 

FB 

 Handleplan: HAG og FB prøver endnu en gang at motivere – i hvert fald de yngre 

speciallæger - til at komme på vejlederkursus. 

 

5. Neuroradiologisk konference. 

 Kommentar: Fælles morgenkonference mellem neurokirurgisk afdeling, NOTIA og 

neuroradiologisk afsnit blev etableret for flere år siden, men neuroradiologisk 

deltagelse gled gradvist ud p.g.a. manglende personalemæssige ressourcer. Vi er 

enige i at en sådan fælleskonference har stor uddannelsesmæssig værdi, ligesom der 

kan afklares mange fælles problemstillinger. FB har drøftet problematikken med 

specialeansvarlig overlæge Jan Plougmann, der er interesseret i at deltage i 

konferencen igen. FB har også primo september måned 2014 pr. mail opfordret 

viceklinikchef i klinik Diagnostik til at den neuroradiologiske deltagelse genoptages, 

men det er strandet på manglende personalemæssige ressourcer.  

 Handleplan: Fra neurokirurgisk side ønskes deltagelse af neuroradiologisk afsnit til 

de fælles morgenkonferencer 3 gange om ugen. En af morgenkonferencerne kan 

hensigtsmæssigt erstattes af en ugentligt problemorienteret 

neuroradiologisk/neurokirurgisk konference. Det er aftalt at problematikken tages op 

med klinik Hoved-Orto (Charlotte Gøthgen) og klinik Diagnostik. 

 

6. Yngre lægers vagtstruktur 

 Kommentar: Efter sidste inspektorbesøg i 2008 blev forvagtslaget af 

besparelseshensyn reduceret fra 8 til 6 yngre læger. Alle uddannelsessøgende yngre 

læger indgår i forvagtslaget, hvilket medfører at tilstedeværelsen i dagtid er 

begrænset. 

 Handleplan: Vagten ændres fra 6 til 7 yngre læger, såfremt stillingerne kan 

besættes. Det vil medføre at den enkelte uddannelsessøgende læge får mere dagtid. 

Ordningen er aftalt med klinikchefen. 

 

Som anført i inspektorrapporten har vi de sidste 2 år haft mange yngre læger i hoveduddannelse 

samtidigt (op til 5 læger i 2014), idet flere tidligere har haft orlov i forskellige sammenhænge, 

medførende at der nu har været en ophobning. Det har naturligvis været belastende for vores lille 

afdeling. Fra 2015 sker der en ændring, idet vi som tidligere vil have 1-2 læger i hoveduddannelse. 

 

 

 

       


