
Beskrivelse af Neurologisk afd. N, OUH. 

Neurologi er et spændende og yderst klinisk orienteret speciale og neurologisk afdeling på 

OUH er Region Syddanmarks største neurologiske afdeling med en række funktioner i 

hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau samt højtspecialiseret niveau og ca. 25.000 

ambulante besøg pr. år og 2700 indlæggelser (for nærmere information om 

specialeplanlægningen henvises til www.sundhedsstyrelsen.dk). Der modtages patienter fra 

hele Fyn og øerne. Afdelingen består af 2 akutte sengeafsnit,et neurorehabiliteringsafsnit i 

Svendborg, 3 ambulatorieafsnit samt et større klinisk neurofysiologisk afsnit: 

- N1: sengeafsnit for apopleksi og cerebrovaskulære lidelser. 19 senge. 

- N2: sengeafsnit for almen neurologi.16 senge. 

- NR: sengeafsnit for neurorehabilitering i Svendborg. 26 senge. 

- N3: ambulatorieafsnit med hovedpineklinik, neuroonkologisk klinik, 

sygeplejeambulatorium for neuromuskulære lidelser samt sygeplejeambulatorium 

for søvnforstyrrelser 

- N4: ambulatorieafsnit med epilepsiklinik, cerebrovaskulær klinik, neuromuskulær 

klinik samt søvnklinik 

- N5: ambulatorieafsnit med skleroseklinik, ambulatorium for bevægeforstyrrelser, 

ALS-klinik samt Botox-klinik 

- Neurofysiologisk afsnit 

Neurologisk afdeling er normeret med 18 speciallæger og 3 professorer. Speciallægerne 
indgår i tilkaldevagt. Der er 15 læger i bagvagtslagt og 9 læger i forvagtslagt.  
Bagvagten er toskiftet. Forvagten har funktion fra kl. 8.00 til 22.00. 

Uddannelse 

Der findes 16 introduktionsstillinger og 7 hoveduddannelsesstillinger i neurologi årligt i 

Region Syddanmark (for nøjagtig fordeling af forløbene henvises til 

www.videreuddannelsen-syd.dk), og som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge i 

regionen kommer du til at være på afdelingen i minimum et år under din 

speciallægeuddannelse.  

Derudover varetager afdelingen uddannelsen af yngre læger i hoveduddannelse til 

neurokirurgi og psykiatri samt speciallæger i fagområdeuddannelse til neuropædiatri og 

neurofysiologi. Envidere varetager afdelingen uddannelse af medicinstuderende fra SDU. 

Uddannelsen vægtes højt på afdelingen. Der findes en engageret uddannelsesansvarlig 

overlæge samt to uddannelseskoordinerende yngre læger.  

Noget af det vigtigste for alle nedenstående tiltag er, at de alle afvikles HVER uge, at det er 

for ALLE både yngre læger og speciallæger (undtagen lige YL-mødet og TR-mødet) og at 

http://www.sundhedsstyrelsen.dk/


KÆMPE-KRYDSPUNKTET (læringssituationen) udnyttes, hvor alle læger er samlet og kan dele 

deres viden. Ved morgenkonferencen (kl.8.00-8.30) er der mellem 30 og 45 læger hver dag: 

Tirsdag - 10 minutter ved morgenkonferencen: ”Forskning på morgenkvisten”. Præsentation 
af ny artikel udgået fra afdelingen. Tovholdere: professorerne. 
 
Tirsdag – 12.30 til 13.00 (frokost): YL-møde med TR (afdelingens tillidsrepræsentat). 
Samtidig holder speciallægerne møde. 
 
Onsdag – 45 minutter ved morgenkonferencen: ”Onsdagsundervisning”. 
Patientdemonstration efter en fast ”Queen Square – skabelon” eller foredrag ved interne 
eller ekstern oplægsholder. Der foreligger et månedligt skema. Tovholder UKYL. 
 
Onsdag – 12.30 til 13.00(frokost): YL holder ”Møde med ledende overlæge”. Tovholder: 
ledende overlæge. 
 
Torsdag – 5 minutter ved morgenkonferencen: ”Info-stafet”. Gennemgang af en god instruks 
fra vores infonet, der indeholder alle OUHs instrukser, vejledninger osv.  Man giver stafetten 
videre hver uge og næste fremlægger skrives på whiteboardet. Tovholder UAO. 
 
Torsdag – 12.30 til13.00 (frokost): ”Klinisk konference”. Præsentation af 1- 4 interessante 
aktuelle cases fra sengeafdelingen eller ambulatoriet, enten patientdemo, billeder eller blot 
sygehistorie. Tovholder UAO. 
 
Desuden en månedlig journal club for yngre læger. Tovholder UKYL. 

Og månedlig fredagsfrokostmøde ”Lærerværelset” med alle speciallæger med drøftelse af 

de uddannelsessøgendes kompetenceopnåelser. Tovholder UAO. 

Derudover afholdes en gang ugentligt et fællesambulatorium hvor en speciallæge er afsat til 

at supervisere 4-5 yngre læger i et ambulatorium der modtager patienter med diverse 

neurologiske problemstillinger. 

Endvidere har afdelingen 3 professorer tilknyttet samt stor forskningsaktivitet med flere 

phd-studerende som er tilknyttet Syddansk Universitet (SDU). Der er således rig mulighed for 

at prøve kræfterne af med forskning, både som et lille projekt men også som phd eller post-

doc. 

Supervision 

Supervision vægtes højt på afdelingen og dette afspejles både i ambulatorierne samt til 

stuegang.  

Stuegangsfunktionen ledes af en speciallæge som superviserer tre yngre læger, således at 

der er rig mulighed for superviseret stuegang, rådføring og læring. 



I ambulatorierne er der afsat tid til supervision både om formiddagen og om eftermiddagen 

hvor en speciallæge er afsat til at supervisere de yngre læger i ambulatoriet. Og første dag i 

ambulatoriet er man markeret med stjerne i arbejdsplanen, hvilket betyder at man ikke har 

patienter den dag, men følges med speciallægen. 

Supervisionen af vagtholdet varetages af bagvagt og trombolysevagthavende speciallæge. 

Introduktion til afdelingen 

Der findes et specielt tilrettelagt introduktionsprogram til afdelingen og de første fire dage 

på afdelingen er afsat til at stifte bekendtskab med afdelingen, de forskellige funktioner og 

IT-systemerne. 

Arbejdsfordeling og vagt 

Der findes et fast rulleskema således at der sikres at man som yngre læge i 

uddannelsesstilling stifter bekendtskab med de forskellige ambulatorier, stuegang, tilsyn på 

andre afdelinger og vagtfunktioner på afdelingen. 

Nye patienter der indlægges akut modtages via FAM og neurologisk afdeling samarbejder 

således tæt med de internmedicinske specialer i FAM, ØNH-læger, oftalmologer samt 

radiologer. Vagtholdet består af en forvagt, en bagvagt, en FAM-vagt med fuld 

tilstedeværelse samt en trombolysevagthavende speciallæge med tilstedeværelse i dagtiden 

og på tilkald resten af døgnet. Der er således rig mulighed for at rådføre sig og blive 

superviseret i vagten. 

Forvagtens opgave er at se patienten som den første og sætte relevant udredning i værk. 

Bagvagt og FAM-vagt superviserer og laver gennemgange, akutte tilsyn samt bliver tilkaldt 

ved traumekald. Trombolysevagthavende modtager potentielle trombolysekandidater til 

trombolyse og trombektomi som foregår i tæt samarbejde med radiologisk afdeling. 

Derudover findes der en stuelæge som varetager elektive indlæggelser på afsnittene samt en 

tilsynsgående læge som tager sig af de ikke akutte tilsyn på andre afdelinger. Supervisionen 

af disse funktioner foregår via bagvagt og trombolysevagt. 

Stuegang 

Der gås dagligt stuegang på de to akutte afsnit samt NR i Svendborg. Stuegangen styres og 

superviseres af en speciallæge i cerebrovaskulære sygdomme på N1 samt en speciallæge 

subspecialiseret indenfor et af de andre subspecialer i neurologien på N2. Udover 

speciallægen deltager der tre yngre læger til stuegangen dagligt. Speciallægen ser ikke egne 

patienter, men superviserer tæt stuegangen som gås af de yngre læger i fællesskab med 

speciallægen. 



På NR gås stuegangen i fællesskab med de faste speciallæger tilknyttede afdelingen. Også 

her er der rig mulighed for supervision. 

Der stiles efter at man som yngre læge går stuegang i en måned ad gangen således at man 

får nogle længere forløb etableret og har sine egne patienter. 

Ambulatorie 

Neurologisk afdeling har følgende ambulatorier: hovedpineklinik, neuroonkologisk klinik, 

neuromuskulær klinik, epilepsiklinik, søvnklinik, cerebrovaskulær klinik, skleroseklinik, klinik 

for bevægeforstyrrelser, ALS-klinik samt botox-klinik. Hvert ambulatorium har minimum en 

overlæge tilknyttet som specialeansvarlig overlæge. 

Der er fast introduktion til de forskellige ambulatorier for yngre læger hvor man af en 

speciallæge i klinikken bliver grundigt introduceret til klinikkens arbejdsgange. Derudover er 

der i hvert ambulatorium afsat supervisionstid både om formiddagen og om eftermiddagen.  

Der findes et rulleskema således at det sikres at man som yngre læge kommer rundt i de 

forskellige ambulatorier. 

Vejlederfunktion 

Alle yngre læger på afdelingen får tildelt en vejleder hvis opgave det er at vejlede den yngre 

læge, tilrettelægge en individuel uddannelsesplan samt holde faste vejledersamtaler med. 

Dette skal bidrage til at alle kompetencer i logbogen opnås (for nærmere henvises til 

www.videreuddannelsen-syd.dk). 

Forskning 

Afdelingen har tilknyttet tre professorer, en indenfor inflammatoriske lidelser samt to 

indenfor neuromuskulære lidelser. Der forskes bredt på afdelingen i tæt samarbejde med 

SDU samt de øvrige neurologiske afdelinger i regionen og resten af landet.  

Afdelingen har flere phd-studerende og post-docsstuderende tilknyttet. 

Tillidsrepræsentant 

Efter gældende overenskomst findes der en TR på afdelingen som kan kontaktes ved behov. 

Der holdes ugentlige møder bland de yngre læger hvor aktuelle problemstillinger drøftes. 

 


