
Generelle oplysninger om Neurologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 

Afdelingen består af: 

- Neurologisk Afdeling i Esbjerg har årligt omkring 18.000 patienter i ambulatoriet og 

omkring 3000 indlæggelser.  

- Vi har regionsfunktion i hovedpine, neuropatiske smerter, trombolyse og 

neurorehabilitering, samt formaliseret samarbejde i skleroseklinikken vedrørende 2. valgs 

behandling.  

- Et akut afsnit på FAM (Fælles Akut Modtagelsen), placeret i team 5. Alle akutte patienter 

indlægges her og enten overflyttes til neurologisk sengeafdeling 652 eller udskrives fra 

FAM. 

- En sengeafdeling med 17 senge, som har et neurologisk- og et apopleksiafsnit.  

- En neurorehabiliteringsafdeling placeret på Grindsted Sygehus med 26 senge, som har 

rehabiliteringsplaser på regions- og på hovedniveau.  

- Ambulatorium med daglige lægeambulatorium og separat sygeplejerske ambulatorium. 

- Et neurofysiologisk afsnit, med mulighed for forskellige undersøgelser (EEG, ENG, EMG, 

evoked potentials og botulinumtoxinbehandling).  

Personalet: 

- 1 ledende overlæge 

- 6 overlæger (heraf 2 deltidsansatte overlæger) 

- 1 deltidsansat overlæge i klinisk neurofysiologi 

- 5 speciallæger i neurologi  

- 1 sygehuslæge 

- 2 neuropsykologer og 1 hovedpinepsykolog 

- 8 Yngre læger i uddannelsesstilling 

- 1 student vikar 

Lægernes ansvar – og interesseområde: 

Overlæger: 

Allan Thimsen Pedersen- ledende overlæge, sklerose 

Mary-Jette Rasmussen- overlæge, ansvarlig for hovedpineklinik 

Karen Nielsen- overlæge, epilepsi, tumor, demens 

Just Christensen- overlæge, neurofysiolog 

Nataliya Toncheva- overlæge, ansvarlig for cerebrovaskulær ambulatorium 

Alyaa Rashid Yakut- overlæge, ansvarlig for tumor- og demensambulatorium 

Annett Petersen- overlæge, uddannelsesansvarlige overlæge, ansvarlig for skleroseambulatorium 

Tatiana Danielsen- overlæge,  epilepsi, kvalitetsansvarlig 



 

Speciallæger: 

Arne Grant- sygehuslæge, rehabilitering 

Juliastutia Ni Ketut- afdelingslæge, ansvarlig for bevægeforstyrrelse ambulatorium 

Gjena Basinski- afdelingslæge, ansvarlige for epilepsiambulatorium 

Sonja Antic- afdelingslæge, forskningsansvarlige speciallæge, hovedpine 

Eszter Becsi- afdelingslæge, cerebrovaskulære sygdomme  

Houssam Farhat- afdelingslæge, rehabilitering, bevægeforstyrrelser 

 

Afdelingens uddannelsesforpligtelser: 

- 3 to-årige stillinger i begyndelsen af hoveduddannelse i neurologi 

- 1 et-årig stilling i slutfase i hoveduddannelse i neurologi 

- 4 et-årige introduktionsstillinger i neurologi 

- 1  6- måneders sideuddannelse i psykiatri  

- Et antal af fokuserede ophold af kortere varighed fra andre specialer 

- Klinisk ophold for medicinstuderende 

Vi prioriterer uddannelsen og videreuddannelsen højt og vil derfor gerne at lægerne i 

hoveduddannelsen i neurologi blive mellem af Dansk Neurologisk Selskab, Yngre Neurologer og 

American Academy og Neurology. Man skal selv tilmelde sig og so vil afdelingen betale 

mellemskabet. Det er ønsket at man deltager i årsmødet og efterårsmødet af Dansk Neurologisk 

Selskab, samt ved årskongres af European Academy og Neurology, i den omfang afdelingens 

arbejdsplan tillader.  

Introduktion til afdelingen: 

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

udvalg af relevante instrukser. 

I introduktionsuge (5 -10 arbejdsdage) eller snarest derefter tilstræber vi at gennemføre 

introduktionssamtale med den uddannelsesansvarlige overlæge og efterfølgende med vejlederen. 

Ved samme lejlighed laves der uddannelsesplanen. 

 

Vejlederfunktion: 

Man tilstræber at etablere kontakt mellem de to vejleder og de to uddannelsesansvarlige 

overlæger - på OUH og Esbjerg m.h.p. koordination af forløbet på begge to afdelinger. Ved 

tiltrædelse tildeles du en vejleder, som er speciallæge. Du finder vejlederens navn i dit 

introduktionsskema. Foruden introduktionssamtalen gennemfører vi også justeringssamtale og 

slutevalueringssamtale. Derudover vil det være op til dig og din vejleder, hvor mange samtaler der 

skal gennemføres. Vi anbefaler at vejledersamtaler holdes ca. 1 gang månedligt – så man når at 



opnå kompetencerne løbende. Der skal udarbejdes skriftlige uddannelsesplaner ved samtalerne, 

hvor der planlægges, hvilke kompetencer skal der arbejdes på i den efterfølgende periode. 

Planerne skal opbevares hos den uddannelsessøgende læge og kopien afleveres til 

uddannelsesansvarlig overlæge. 

Afdelingsspecifikke bilag 

 

Kurser og forskningsmodul 

Der skal søges (ansøgningsskema) om alle kurser, såvel obligatoriske, som frivillige. 

Skemalæggeren skal informeres om alle kurser m.h.p. skemalægning. Der gives fri til 

alle obligatoriske kurser. 

 

Konferencer og undervisning i afdelingen 

- Tidspunkterne for disse fremgår af møde- og konferenceplanen. 

- Om onsdagen er der journalclub (ulige uger) og patientdemonstration ( lige uger) mellem 

morgen- og røntgenkonference.  

- Om torsdagen er der undervisning fra klokken 08.30-09.00 og derefter røntgenkonference. 

Den 1. torsdag om måneden er der staff-meeting i kantinen fra klokken 08.00-08.45, 

hvorefter der er morgenkonference og røntgenkonference. 

- Tre gange om året er der vejledermøde med alle vejleder fra klokken 14.00-15.30. 

 

Arbejdsdagen på neurologisk afdeling 

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

08.40-09.00 Røntgenkonference i røntgenafdeling 

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  

15.00-15.20 Eftermiddagskonference med gennemgang af patienterne set ved stuegang og i vagt 

15.24-18.00 Aftenambulatorium (speciallægerne) 

 

Vagt og arbejdstilrettelæggelse 

- Der er 3 læger som er på vagt hver dag.  

- Den neurologiske forvagt tager sig primært af indlæggelserne på FAM, akutte 

problemstillinger efter klokken 15.00 fra afdeling 652, akutte tilsyn, ligsyn og ledsager 

transport af akutte syge patienter til OUH. Klokken 17.30 afleverer forvagten telefonen til 

den kardiologiske forvagt, som får en kort opsummering af dagens hændelser og får 



overgivet relevante oplysninger vedr. de indlagte patienter. Forvagten tager hjem klokken 

18.00. 

- Den neurologisk bagvagt tager sig primært af gennemgang på FAM, supervision af 

forvagten, akutte tilsyn og aftenstuegang på afdeling 652. Bagvagten arbejder fra klokken 

08.00-21.30 (9.00-21.00 i weekenden) og omstiller derefter vagttelefonen til 

speciallægevagten.  

- Trombolysevagt er altid en speciallæge og er udstyret med en mobiltelefon. 

Speciallægevagten modtager patienter med akut opstået apopleksi og vurderer om 

patienter kan tilbydes trombolysebehandling, går stuegang på intensiv afdeling og tager 

planlagte tilsyn. Speciallægevagten arbejder fra klokken 08.00- 15.24 og har derefter vagt 

på tilkald. Speciallægevagt henter kalderen fra den kardiologiske forvagt, får en kort 

opsummering af nattens hændelser og får overgivet relevante oplysninger vedr. de 

indlagte patienter klokken 7.30 den næste dag. Til vagtskifte i weekenden deltager 

trombolysevagt i morgenmøde og har derefter vagt på tilkald. Trombolysevagten kan 

tilkaldes i spidsbelastede arbejdssituationer. Trombolysevagten er den ansvarlige 

speciallæge for hele afdelingen den dag. 

- I weekenden og på helligedage møder de vagthavende læger klokken 09.00 hvor der er 

vagtskifte. 

- Men forvagten henter kalderen klokken 08.00 fra den kardiologiske forvagt på FAM. 

 

Ambulatoriefunktion: 

- Hver dag har to uddannelseslæger et superviseret ambulatorium. Her er der indbygget 15 

minutter supervisionstid efter hver patient, hvor uddannelseslægerne skal konferere 

patienten med speciallægen, som har supervisionsfunktion den dag. Speciallægen har på 

det samme tidspunkt ingen patienter.  

- Introlægerne og hoveduddannelseslæger i psykiatri har ud over det cirka en gang om 

måneden et følgeambulatorium. Her følger de en speciallæge i speciallægeambulatorium 

efter et fast rotationsskema.  

- Læger i hoveduddannelsen er tilknyttet et speciallægeambulatorium i 4 måneder ad 

gangen, efter et fastlagt rotationsskema. I det 1. år vil man være tilknyttet 

speciallægeambulatorium i apopleksi, hovedpine og epilepsi. I den 2. år 

speciallægeambulatorium i sklerose, tumor /demens, samt bevægeforstyrrelser.  

- Tilknytning til speciallægeambulatorium i søvnforstyrrelser, myasthenisa gravis/ALS og 

perifere nervesystemet forgår i 3. år i OUH.    

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

udredning og derved aflaster vores vagthold.  



Stuegang: 

Der er dagligt tre læger, der går stuegang og har ansvar for de indlagte patienter på afdelingen. 

Der tidstræbes, at man går stuegang 2 uger i trak. Stuegang følger en plan under hensyntagen til 

vagter, fridage m.v. Du vil være kontaktlæge for de indlagte patienter. Der forventes, at man også 

selv superviserer og underviser mindre erfarne læger. Der forventes, at man deltager aktivt i 

afdelingens formaliserede patientdemonstration. 

Forskningsmodul: 

Der er et etableret klinisk forskningssamarbejde mellem den Fokuseret Neurologisk 

Forskningsenhed og den neurologiske afdeling i Esbjerg. En professor i neurologi og ph.d 

studerende er tilknyttet enheden. Der holdes regelmæssige netværksmøder i Sygehus 

Sønderjylland for alle forskere. Afdelingen deltager løbende i internationaler studier, varetaget af 

overlæger indenfor deres specialer. Yngre læger har muligheden at deltage i disse studier. På SVS 

Esbjerg er der etableret et institut for Regional Sundhedsforskning, som hjælper alle 

forskningsinteresseret med det praktiske. Den obligatoriske forskningstræning for alle læger i 

hoveduddannelsen er skemalagt og der er en forskningsansvarlige speciallæge på afdelingen.   

 

 


