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Kære Lægestuderende 
 
Denne logbog skal sikre dig et udbytterigt klinikophold og at du opnår de færdigheder og egenskaber, der er nødvendige for dit 
fremtidige lægelige arbejde. 
 
Logbogen er delt op i forskellige elementer: 
 
Otorhinolaryngologi og hoved-hals-kirurgi og oftalmologi 
Obligatorisk holdundervisning og lister med færdigheder, der skal opnås. 
 
Funktioner og færdigheder 
På dit klinikophold i Neurologi eller Neurokirurgi skal du lære de basale funktioner og færdigheder en læge varetager på en 
hospitalsafdeling. Dette skal dokumenteres i logbogen. Derudover skal du opsøge andre funktioner og færdigheder, der er relevante 
for din afdeling. 
På hoved-neuro-semestret er klinikopholdene forskelligartede. Derfor er det forventeligt at ikke alle får alt udfyldt i logbogen, men 
stadig kan få godkendt klinikopholdet. 
 
Tværfaglighed 
Som læge er det vigtigt at samarbejde med de andre faggrupper. Derfor forventes det under stuegang, at du samarbejder med en 
sygeplejerske/sygeplejerskestuderende eller andre relevante faggrupper (fx fysioterapeut) og dokumenterer dette i logbogen under 
‘stuegang’ 
 
Underskrifter ved kollegial feedback 
Du skal i løbet af dit ophold samarbejde med en medstuderende, hvorefter du modtager feedback fra denne. Her har I god tid til at gå i 
detaljer med fx kommunikation og udførelsen af en undersøgelse.  
 
Undervisning 
Der er to typer af undervisning i neuro-klinikken: 

● Eksaminatoriske klinikker / anden formaliseret praktisk undervisning: Undervisning, der varetages af afdelingernes læger. På 
hoved-neuro-kurset udbydes der1 timers eksaminatorisk klinik pr. klinikuge (i alt 4 timer), jf. Kursusbeskrivelsen. Denne 
undervisning ligger i ugerne uden klinik. 

● Team based learning (TBL).  På hoved-neuro-kurset udbydes der 3 timers TBL pr. uge i 3 klinikuger, jf. kursusbeskrivelsen. 
 
Klinik og undervisning på tværgående kliniske afdelinger 
Deltagelse i undervisningen på de tværgående kliniske afdelinger godkendes og attesteres af de enkelte afdelingers 
undervisningsansvarlige kliniske lektor. Min. 80% fremmøde kræves for godkendelse. Deltagelse i neuroradiologi og neruofysiologi 
undervisning er obligatorisk. 
 
Professionalisme  
Som læge har man pligt til at forvalte sin faglighed i overensstemmelse med lægeløftet. Du skal udvise ansvarlig og respektfuld 
adfærd over for både patienter og kollegaer. Du har, som læger, også tavshedspligt. Godkendelse gives sammen med den samlede 
godkendelse.  
 
Samlet godkendelse 
Holdundervisning i oftalmologi, ØNH, klinikopholdet og tværgående kliniske emner godkendes hvis logbogen er udfyldt, du har 
været til stede min. 80% af tiden og du i øvrigt har deltaget professionelt i klinikperiodenDen godkendte og underskrevne logbog 
skal medbringes til eksamen sammen med studiekort. 
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Otorhinolaryngologi og hoved-hals-kirurgi 

Færdigheder 
Attesteres med underskrift af læge 
 
 

Nr Færdighed, der er opnået Dato og underskrift 

1 Journaloptagelse 1  

2 Journaloptagelse 2  

3 Standard objektiv ØNH-undersøgelse jf. tjekliste*  

4 Palpation af ansigtsskelettet og spytkirtler jf. tjekliste*  

5 Video-otoskopi jf. tjekliste*  

6 Video-rhino-pharyngo-laryngoskopi jf tjekliste*  

7 Otoneurologisk undersøgelse jf tjekliste*  

8 Gennemgang af audiometri og tympanometri∘  

9 Kommunikation^  

 

*Tjekliste ophængt i undervisningslokalet 
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∘Med angivelse af: Lydledning, benledning, TC, SRT, DS, stapediusreflekser og mellemøretryk 
 
^Lægefaglig diskussion af journal og udrednings-/behandlingsplan samt information til patienten (indgreb, ricisi, kost, 
rygning, alkohol) i forbindelse med fremlæggelse af journal 

 

Oftalmologi 
Holdundervisning 
Tilstedeværelse ved og aktiv deltagelse i 7 ud af 8 gange til holdundervisningen godkendes af underviseren 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
 

Færdigheder 
Attesteres ved underskrift af medstudent, der er blevet undersøgt 
 
 

Nr Færdighed, der er opnået Dato og underskrift 

1 
Set et øje i en spaltelampe 

 
 

2 
Synsfelt for hånd 

 
 

3 
Vending af øjenlåg 

 
 

4 
Oftalmoskopi 
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Neurologi / neurokirurgi 

Neurologisk færdighedstræning 

Obligatorisk - afholdes i færdighedslaboratoriet 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Dato for deltagelse 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Stempel og underskrift  

 

Funktioner 

Stuegang 
Aktiv deltagelse i stuegang godkendes af superviserende læge ved underskrift 
 
1.  
 
____________________________________________________________________________________________ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom  
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Deltagende  sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut samt tværfaglige aspekter ved patientcase  

 
 
_________________________________________________ _________________________________________ 
Dato og underskrift 
2. 
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 ____________________________________________________________________________________________ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom  
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Deltagende  sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut samt tværfaglige aspekter ved patientcase  

 
 
_________________________________________________ _________________________________________ 

Dato og underskrift 
 
 

Ambulatorium / operation 
Aktiv deltagelse i ambulatoriekonsultation/operation godkendes af superviserende læge ved underskrift 
 
1.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom  

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
 
2. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom  

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
 
3.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom  

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
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Vagter 
Aktiv deltagelse i dag-/aftenvagt godkendes af vagthavende læge ved underskrift 
 
1.  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Opgaver i vagten 

 
 
 

____________________________________________________________ _______________________________________________________ 
Dato og underskrift 
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Færdigheder 

Optagelse af anamnese 
Attesteres ved underskrift af medstudent efter gennemført kollegial feedback 
 
1.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Medstuderendes feedback 

 
 
 

___________________________________________________________________ _____________________________________________ 
Dato og underskrift 
 

 
 
 
Velgennemført anamneseoptagelse godkendes af superviserende læge ved underskrift 
 
1.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom  

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
 
2. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom  
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
 
 
 

Udførelse af objektiv undersøgelse 
Velgennemført objektiv undersøgelse godkendes af superviserende læge ved underskrift 
 
1.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Medstuderendes feedback 

 
 
 

___________________________________________________________________ _____________________________________________ 
Dato og underskrift 

 
2. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Medstuderendes feedback 

 
 
 

___________________________________________________________________ _____________________________________________ 
Dato og underskrift 

 
 

Journalnotater 
Inklusiv indhentelse af samtykke fra patient. Godkendes af superviserende læge ved underskrift 
På neurologisk afdeling laves som udgangspunkt fuld journaloptagelse. 
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1.  
 
 ______________________________________________________________________________________________ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom   

 
 
 

 _____________________________________ _______________________________________________________ 
Notattype     Dato og underskrift 
 
 
 
2. 
 
 ______________________________________________________________________________________________ 
Patientens kontaktårsag/hovedsymptom/sygdom   

 
 
 

 _____________________________________ _______________________________________________________ 
Notattype     Dato og underskrift 
 
 

Afdelingsspecifikke procedurer 
Set og/eller deltaget i proceduren. Godkendes af superviserende læge ved underskrift 
 
1.  
 
_____________________________________________________ ______________________________________________________________ 
Angivelse af procedure     Observatør / deltagende 

 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
2. 
 
_____________________________________________________ ______________________________________________________________ 
Angivelse af procedure     Observatør / deltagende 

 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
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Faglig fremlæggelse 
Fremlæggelse for læger/medstuderende på enten konference eller i en undervisningssituation. Godkendes af 
superviserende læge. 
 
______________________________________________________ ________________________________________________________________ 
Emne       Konference/ undervisning 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
Dato og underskrift 
 

Andet 
Derudover har jeg under kurset deltaget i følgende funktioner og lært (beskriv): 
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Undervisning 

Eksaminatoriske klinikker / anden formaliseret praktisk undervisning 
Bogført ved student. Hvert nummer angiver  times undervisning jf. antal angivne timer i kursusbeskrivelsen. 
Undervisningen finder sted i ugerne uden klinik. 
         

Nr Tema for undervisning Dato og underskrift 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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8   

Kliniske demonstrationer eller anden bedside-undervisning 
Der udbydes svarende til 2 timers bedside pr. klinikuge på hoved-neuro, jf, kursusbeskrivelsen. Herunder er linjeplads til 
din egen selvrefleksion og dokumentation af bedside-undervisning / kliniske demonstrationer. Dette kan fx være få 
minutters demonstration og samtale med en læge om en klinisk situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinik og undervisning på tværgående kliniske afdelinger 
 

Neuroradiologi 
Deltagelse i klinik og undervisning godkendt af klinisk lektor 
 
 
 
 
_______________________________________________ _______________________________________ 
Afdeling        Dato og underskrift 
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Klinisk neurofysiologi 
Deltagelse i klinik og undervisning godkendt af klinisk lektor 
 
1. EEG / EP 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
 
 
2. ENG / EMG 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
 
Samlet godkendelse af Neurologisk/Neurokirurgisk/tværfaglig klinik ved underskrift fra lektor på 
bagsiden af logbogen. 
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Læringsmål for hoved-neuro-kurset 
 
 
De studerende skal ved kursets afslutning for hyppige, akutte og livstruende lidelser inden for hoved-neuro-kursets fag 
kunne: 
 
Kliniske kompetencer, praktiske færdigheder og den nødvendige viden som grundlag herfor: 

1. Beskrive disse lidelsers epidemiologi, ætiologi, patogenese, topografi, symptomatologi 
2. Optage journal 
3. Foretage objektiv undersøgelse (inkl. neurologisk, øre-næse-hals, otoneurologisk og oftalmologisk undersøgelse) 

samt bevidstheds-vurdering 
4. Angive relevante og prioriterede diagnoseforslag på basis af en given case 
5. Angive relevant og prioriteret udredningsprogram på basis af en given case 
6. Diskutere differentialdiagnostiske muligheder 
7. Diskutere aspekter af behandlingsmuligheder, herunder på et rationelt grundlag at anvende lægemidler 
8. Redegøre for rehabiliteringsmuligheder 
9. Forklare hvilke tilstande, der kan udredes og behandles i den primære sundhedssektor, og hvilke der kræver 

udredning og behandling i den sekundære sundhedssektor, herunder forklare hvorledes forskelle i symptomer og 
sygdommes forekomst i de to sektorer har betydning for diagnostik og behandling samt for valg og tolkning af 
parakliniske undersøgelser. 

10.Demonstrere indsigt i etiske, juridiske og sociale aspekter i relation til patientarbejdet. 
11.Kommunikere med patient og kollega 

 
Specifikt for neuroradiologi og neurofysiologi derudover: 

12.Begrunde valg af neuroradiologisk undersøgelse under udredning af sygdomsgrupper i pensum 
13.Beskrive det normale neuroradiologiske billede 
14.Beskrive det karakteristiske neuroradiologiske billede ved traumer, infektioner, tumorer og vaskulære sygdomme 

i CNS og hoved-hals-regionen 
15.Beskrive neuroradiologiske interventionsmuligheder 
16.Beskrive principper for neurofysiologiske undersøgelser (elektroencefalografi/myografi/neurografi og evoked 

potentials) 
17.Begrunde valg af neurofysiologiske undersøgelse under udredning af de neurologiske og neurokirurgiske 

sygdomsgrupper i pensum 
 
Specifik for otorhinolaryngologi-hoved-hals-kirurgi derudover: 

18.Beskrive supplerende objektive undersøgelser (rigide optikker, fiberskopier, ultralyd og finnålsaspiration) 
19.Beskrive akustiske og vestibulære undersøgelsesteknikker 

 
Specifikt for oftalmologi derudover: 

20.Beskrive anvendelse af almindelige målemetoder. 
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Samlet godkendelse af klinisk praktik og undervisning 
Deltagelse i klinisk praktik og undervisning attesteres på denne side som godkendt ved underskrift. 
Undervisning/klinikophold kan underskrives af en klinisk lektor på det pågældende kliniksted. 
Praktik og undervisningsdeltagelse godkendes, hvis den studerende har været til stede i mindst 80% af tiden, 
har fået udfyldt sin logbog (med ingen eller få mangler) og derudover har deltaget professionelt i det daglige 
kliniske arbejde på afdelingerne inklusive patientkontakt og samarbejde med kolleger. 

Otorhinolaryngologi og hoved-hals-kirurgi 
Deltagelse i undervisning godkendt af klinisk lektor 
 
 
 
 
______________________________________________________ _______________________________________________________________ 
Afdeling      Dato, underskrift og stempel 

 

Oftalmologi 
Deltagelse i undervisning godkendt af klinisk lektor 
 
 
 
______________________________________________________ _______________________________________________________________ 
Afdeling      Dato, underskrift og stempel 

 

Neurologi / neurokirurgi 
 
 
 
 
______________________________________________________ _______________________________________________________________ 
Afdeling      Dato, underskrift og stempel 
 
 
Der skal foreligge godkendelse af alle 3 undervisninger/klinikophold for at deltage i eksamen i Hoved-
Neuro kurset på 4. semester KA.  
 
Studiekort og korrekt underskrevet logbog skal forevises til eksamen. 
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