
Individuel uddannelsesplan 

til brug under opholdet på RH-VRR i fase 2 

gældende for: 
 

Navn:    
 

Periode:    
 

 
 

Stillingen er en del af hoveduddannelsesforløbet i neurokirurgi i Region Hovedstaden af i alt 18 

måneders varighed. Under ansættelsen er der specielt fokus på behandling af degenerative 

lidelser i columna cervicalis og lumbalis. Der henvises til målbeskrivelsen, uddannelsesprogrammet 

og uddannelsesbogen (http://neurokirurgi.info/hoveduddannelsen). 

Ved ansættelsen på VRR har LUU som minimum gennemgået KBU og introduktionsuddannelse i 

neurokirurgi af et års varighed og følgende ting forudsættes derfor bekendt: 

• Ambulatoriefunktion herunder journalføring og IT-systemer 

• Stuegangsfunktion herunder kommunikation og samarbejde med patienten og andre 

personalegrupper 

• Mindre kirurgiske indgreb herunder ”sikker kirurgi” og dokumentation. 

Ved evt. mangler, aftales de indlært og godkendt inden den:    

 
 

Under ansættelsen fokuseres på de 7 lægeroller og på at få godkendt følgende kompetencekort: 
 

• 14: patientforløb vedr. lumbal degenerativ lidelse 

• 15: patientforløb vedr. cervikal degenerativ lidelse 

• 16: patientforløb vedr. cervikalt tværsnitssyndrom 

• 29: operation for lumbal prolaps (ABC16/26) 

• 30: operation for lumbal recidivprolaps (ABC16) 

• 31: operation for lumbal spinalstenose (ABC56/36) 

• 32: operation for cervikal spinalstenose (ABC60) 

• 33: operation for cervikal prolaps (ABC21) 

• 34: operation med instrumentering (NAG44/74) 

• 37: bedside undervisning 



Under ansættelsen skal LUU have egne (superviserede) ambulatorier og således kunne skrive 

patienter op til operation. Endvidere være patientens kontaktlæge, gennemføre operationerne 

superviseret eller selvstændigt. Efterfølgende gå stuegang på patienterne, lægge 

udskrivningsplaner og skrive epikriser samt varetage en eventuel opfølgende kontrol i 

ambulatoriet. 

Under opholdet skal LUU lede 2-3 gange torsdagsundervisning og herunder holde foredrag af ca ½ 

times varighed. Herunder søge relevant litteratur. Emner aftales med vejleder. Datoen aftales med 

overlæge Rachid Bech Azeddine. Endvidere skal LUU lede et par onsdagskonferencer der er fælles 

med reumatologerne. 

 

 
 

Det daglige arbejde på afdelingen omfatter følgende delelementer: 
 

• Morgenkonference hver morgen kl. 8.00. Alle, der har mulighed for det deltager. 

• Røntgenkonferencen mandag, onsdag og fredag i umiddelbar forlængelse af 

morgenkonferencen. 

• Tirsdagsmøder på operationsgangen kl 8:00 (lige uger) 

• Onsdagskonferencer: tavlemøde 8:5 (amb), mikrobiologisk 12:00 (VRR11), reumatologisk 

13:15 (rtg), dese 15:00 (konf. lokalet) 

• Torsdagsundervisning 8.15-9.00. 

• Stuegang: Generelt gås stuegang på de patienter man er kontaktlæge for. Hjælper for i 

øvrigt til hvor der er behov. 

• Operationsgang: Assistance til operationer eller primær operatør under supervision. 

• Ambulatorium: Egne patienter, supervision efter behov. Mulighed for struktureret 

supervision og feedback. 

• Vagtfunktion: Afdelingen har en to(tre)laget vagt. Forvagten passes af rheumatologerne og 

bagvagten af en mere erfaren LUU, en 1.-reservelæge eller en afdelingslæge. Er 

vedkommende ikke speciallæge, er der en overlæge i tilkaldevagt bag. LUU kan rykkes op i 

vagtlaget, når de nødvendige kompetencer er opnået (0-3 mdr). 

For at styrke LUU teoretiske viden aftales det, at vedkommende ved selvstudium tilegner sig viden 

på niveau med Greenberg eller lignende. 

LUU forpligter sig til at: 

 

• tage ansvar for egen læring 

• være opsøgende og deltagende i afdelingens aktiviteter 

• komme med forslag og input til stadig forbedring af afdelingens uddannelsesfunktion 

herunder evaluer.dk 

• løbende udfylde logbogen (logbog.net) 



Vejleder forpligter sig til at: 
 

• hjælpe med de IT-systemer, der anvendes på afdelingen. 

• stå til rådighed for faglige og uddannelsesmæssige diskussioner og aktiviteter 

• løbende anvise aktiviteter, der kan øge LUU’s kompetencer (jævnfør logbogen). 

• hjælpe til at LUU føler sig velkommen og imødekommet. 

• afholde de løbende uddannelsessamtaler rettidigt 

 

 

Introduktionssamtale er afholdt d.:    
 
 

 

Justeringssamtale er planlagt til:    
 
 

 

Slutsamtale er planlagt til:    
 
 
 
 

 
Underskrives af: 

 

 

LUU:    
 
 
 
 

 

Vejleder:    
 
 
 
 

 
Uddannelsesansvarlig overlæge: Jørgen Dan Møller Degn 


