
Velkommen til Neurologisk Klinik i Sønderborg ved Sygehuset Sønderjylland 

Nyttige informationer til studerende: 
Ca. 14 dage inden jeres ophold starter vil i som regel modtage et kort påmindelsesmail/velkomstmail, 

mailadressen hentes via sundpraktik. 

Jeres værelse bliver altid bestilt via SDU, i kommer til at bo her på sygehuset i kollegiet (ikke det nyeste, 

men brugbart). 

Hvordan finder i os?: Meget simpelt: ind på Sygehuset i Sønderborg, ind via hovedindgangen, gå hende til 

elevatoren lige ved hovedindgangen og finder 3. etage i selveste tårn (3.tårn), så er i allerede ankommet til 

neurologisk klinik. 

Vi stå for mad og uniformer, dvs. i er velkommen til at spise i vores restaurant på vores regning, dertil skal i 

kun fremvise et lille seddel med jeres navn og jeres tilknytning til neurologisk klinik (udleveres første dag), 

uniformer bortset fra sko stiller vi til rådighed. (fremvises/hentes sammen med Jer også første dag). 

Lidt i afhængighed af hvor mange der kommer af gangen udleveres plan til jeres ophold også den første 

dag, herfra vil i kunne se hvilke dage i er blevet sat til hvilke opgaver. Vi kan byde på følgende funktioner 

som i meget gerne skulle kom igennem og det er at gå stuegang, følger vagthavende og være i 

ambulatorium. 

Vi ser gerne at I er vidende om jeres portofolio vedr. jeres respektive ophold og desuden laver vi den første 

dag herinde en forventningsafstemning og vi ønsker at afslutte ophold her igen ved afsluttende evaluering 

sammen med Jer. 

Skulle I har yderlige spørgsmål så sendt lige en mail eller sms til mig. 

Harald.Floer@rsyd.dk 

Tel.: +4529174566  
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Neurologisk Afdeling hedder hos os klinik i sted, da man her på sygehuset har besluttet sig for at indføre 

centerstruktur, dvs. at den neurologiske klinik høre ind under Kredsløbscenter, sammen med kardiologi og 

hæmatologi plus karkirurgisk klinik; dog er Neurologisk Klinik endnu fortsat beliggende i Sønderborg, mens 

de andre klinikker befinder sig i Aabenraa. Neurologisk Klinik skal flytte ind på de kommende Akutsygehus i 

Aabenraa i 2020. 

Neurologisk Klinik er en ud af 4 neurologiske afdelinger som danner grundlag til uddannelse af kommende 

neurologer i Region Syd. (sammen med Kolding, Esbjerg og Odense) 

 

Hvor er vi: Vi er lige flyttet (november 2016) ind på nye lokaler og du finder neurologisk sengeafdelingen, 

ambulatorium og kontor i tårn 30, lige når du kommer ind på Sygehuset Sønderjylland, Sønderborg via 

hovedindgangen. 

Ambulatorium og Dagafsnittet befinder sig i den 1. etage, mens sengeafdelingen findes i 2. etage og 

kontorpladser i 3. etage; samt i forlængelse også vores neurofysiologisk afsnit, desuden findes der 

neuropsykolog i 3. etage. 

Desuden har vi stort Sydjysk Skleroseklinik, hvor ambulatorium er beliggende i 1. etage af tårn 20. 

Vedr. sengeafdelingen så rummer den 24 sengepladser til både apopleksipatienter, men også alle andre 

neurologiske patienter. Alle akut neurologiske patienter bliver primært indlagt på AMVA (fælles medicinsk 

og neurologisk modtageafdelingen), der er her der laves primærjournal og dagen efter (eller samme dag) 

bliver patienten gennemgået af en speciallæge i neurologi, hvorefter patienten enten kan overføres til 

sengeafdelingen eller udskrives til ambulatorium eller egen læge. Trombolysevurderinger modtages direkte 

på neurologisk sengeafdelingen. 

Bemandingen for tiden: 15 speciallæger, deraf 10 overlæger, 5 afdelingslæger, med starten af det 

kommende år vil der yderlige være ansat 2 overlæger til, sådan at vi kommer op på 17 speciallæger. 

Desuden 10 YL, deraf 2 KBU læger og 2 introlæger. 

Neurologisk Klinik Sønderborg har blandet anden regionsfunktion indenfor Sklerose, Parkinson, Demens og 

Neurofysiologi indenfor formaliseret samarbejdet med Odense. 

Vi har et stort ambulatoriums aktivitet, som bestå af følgende specialambulatorier/teams: 

 

Sydjysk Skleroseklinik 

Overlæge og Klinikleder Matthias Kant, 

Overlæge Afzal Gardezi,  

Overlæge og Professor Egon Steenager 

Afdelingslæge Katrin Meffert 



Parkinsonambulatorium 

Overlæge og Klinikleder Harald Floer  

Overlæge Kamran Shorsch 

Afdelingslæge Musa Dawari 

 

Epilepsiambulatorium 

Overlæge Rafal Koterwa, Rafal.koterwa@rsyd.dk 

Overlæge Fariba Mohebi 

 

Tumorteamet 

Overlæge Anette Wildschiødtz 

 

Almin neurologisk Team 

Overlæge Harald Floer 

Overlæge Gyde Detlefsen 

Afdelingslæge Anas Abourrashid 

 

Vaskulært Team 

Overlæge Mehret Teklay 

Afdelingslæge Zaher Atei 

Afdelingslæge Katrin Meffert 

 

Botox Team 

Overlæge Rafal Koterwa 

Overlæge Lars Weitemeyer 
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Neurofys Team 

Overlæge Lars Weitemeyer 

Afdelingslæge Katrin Meffert 

Speciallæge Kremena Angelova 

 

Hvert uddannelsessøgende læge få tildelt en speciallæge i neurologi som hovedvejleder, alle speciallæger 

har været på tilsvarende kursus,  

Uddannelsesansvarlige overlæge er fra 01.01.2017 overlæge Gyde Detlefsen, Gyde.Detlefsen@rysd.dk  

 

Introduktion 
Før tiltrædelse udsendes der et vagtskema, møde- og konferenceplan, introduktionsprogram og et udvalg 

af relevante instrukser. 

I introduktionsuge (10 arbejdsdage) eller snarest derefter tilstræber vi at gennemføre 

introduktionssamtale med den uddannelsesansvarlige overlæge og efterfølgende med vejlederen. Ved 

samme lejlighed laves der uddannelsesplanen. I Introperioden har man ingen vagter og følger kollega til alle 

relevante funktioner og områder. 

 

Arbejdsdagen på neurologisk afdeling 

08.00-08.30 Morgenkonference med kort gennemgang af de ny indlagte patienter, 

onsdagsundervisingen, dagens ”case”, hver anden dage gennemgang af en NNBV (efter skema) 

08.40-09.00 Røntgenkonference i røntgenafdeling (undtagelsen hver onsdag) 

09.15-12.30 Stuegang, vagtarbejde eller ambulatoriefunktion for alle læger 

12.30-13.00 Frokost 

13.00-15.00 Afdelingsarbejde, vagtarbejde, ambulatorium og tilsyn  

 

Vagt og arbejdstilrettelæggelse 

Der er 2 læger som er på vagt hver dag. Forvagten har for øjeblik 24 timers vagt, dette ændres fra 

01.01.2017 hvorfra der ville være vagt på sted fra 08.00-20.00, derefter er det fælles vagt, dvs. medicinsk 

kollega tage over frem til næste morgen klokken 08.00; Bagvagten er altid til sted fra 08-00-16.00, derefter 

på tilkaldevagt, men har i 24 timer trombolyseberedsskab. Bagvagten er altid en speciallæge i neurologi. 

Den neurologiske forvagt tager sig primært af indlæggelserne på AMVA, akutte problemstillinger efter 

klokken 15.00 fra afdeling.  
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Ambulatoriefunktion: 

- Hver dag har uddannelseslæger et superviseret ambulatorium, hvor uddannelseslægerne kan 

konferere patienten med speciallægen, som har supervisionsfunktion den dag.  

- Læger i hoveduddannelsen er tilknyttet et speciallægeambulatorium i flere måneder ad gangen.  

- Fra 1. år vil man være tilknyttet speciallægeambulatorium i apopleksi, sklerose, tumor /demens, 

epilepsi, almindelige neurologi samt bevægeforstyrrelser.  

- Hver dag har vi subakut (dagafsnittet) ambulatorium, hvor vi ser patienter med behov for hurtig 

udredning og derved aflaster vores vagthold.  

 

 

 

 

 


