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Bedømmelse i forhold til forventet 
niveau 

ikke 
tilfredsstillende tilfredsstillende 

meget 
tilfredsstillende 

Kan ikke 
bedømmes 

 
Evaluering (SOK) 

Medicinsk Ekspert      

Patientforløb 
a) Kranietraume 
b) SAH 
c) Intrakraniel neoplasi 
d) Hydrocefalus 
e) Subduralt hæmatom 
f) Lumbal diskusprolaps 

     
Kort 1 
Kort 2 
Kort 4 
Kort 5 
Kort 6 
Kort 8 

Operative færdigheder 
a) Ventrikulostomi 
b) Kraniale adgange 
c) Ventrikuloperitoneal shunt 
d) Lumbal adgange 

     
Kort 9 
Kort 10 
Kort 11 
Kort 12 

Kommunikator     Kort  1, 2, 6, 8, 

Samarbejder     3600 

Administrator     3600 

Professionel     3600, kort 1, 2, 6, 8 

Akademiker     Kort 15 

 

Dato for bedømmelsen:_____________ Bedømmers titel, navn, underskrift og stempel (sgh. og afdeling skal fremgå): 
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Neurokirurgiske Operationer 

Efter 9 måneder skal lægen under uddannelse have udført minimum nedenstående antal indgreb på niveau B eller C (se kompetencekort). 

Tallene angiver antallet. 

 K AAD Operationer ved kranie eller intrakranielle læsioner (Kronisk subduralt hæmatom, akut epiduralt hæmatom, akut 

subduralt hæmatom, intrakranielle hæmatomer) og K AAB  Excision af intrakranielt patologisk væv (adgange): min. 10 

 K AAF Shuntoperationer: min. 5 

Ventrikulostomi/ext. dræn, VP-shunt, Revision af shunt 

 K AB Kolumnakirurgi (adgange): min. 5 

Lumbal prolaps, Lumbal lami/hemilaminektomi, dekompression af rygmarv eller nerverødder 

 

Det totale antal udførte operationer fordelt på operationskoder samt ovennævnte operationstyper registreres af lægen under uddannelse.. 

 

Bemærkninger til bedømmelsen fra bedømmer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til bedømmelsen fra yngre læge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning til bedømmelsesskema:   
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Evalueringen er gennemført på grundlag af vejlederens observationer under den uddannelsessøgendes ansættelse, sammenholdt og 

suppleret med kollegiale bedømmelser gennemført i afdelingen under ansættelse i introduktionsstilling.  

 

I bedømmelsen indgår følgende systematiske evalueringer, der indgår i bedømmelsen (fastlagt af specialet ud fra målbeskrivelsens lærings- 

og evalueringsmetoder evt. suppleret af afdelingen som angivet under bemærkninger i bedømmelsesskemaet):  

a. Struktureret observation i klinikken (SOK) 

b. 3600 evaluering  
c. operationsantal 

 


