Kære Yngre neurologer
Vi vil meget gerne indstille Steffen Birk til Yngre Neurologers uddannelsespris 2016.
Indstilling af Steffen Birk til Yngre Neurologers uddannelsespris 2016
-

Steffen har i mange mange år brugt beundringsværdig mængder af energi og tid på at forbedre
uddannelsen af læger til neurologer. Vi nævner i flæng:

-

Først og fremmest: Steffen var hoved-drivkraft,

-

Steffen har siddet i regionens neurologiske uddannelsesråd som YN’er.

-

Han har været postgraduat klinisk lektor i neurologi og formand for regionens neurologiske
uddannelsesråd

-

Han sidder i DNS’s bestyrelse og sidder fortsat i DNS’s uddannelsesudvalg selv efter at han har fået
travlt som ledende overlæge på Dianalund.

-

Derudover ved vi at:

-

Steffen ikke går på kompromis når det gælder sikring af yngre neurologers kompetencer, specielt ikke
den neurologiske ekspertviden.

-

Steffen har sine meninger, han er god til at fastholde dem også under pres og hensigten er altid, at
gøre uddannelsen af kommende neurologer bedre

som har ført til en grundlæggende ændring af
måden at uddanne til speciallæger i neurologi på.

-

Lise Møller, Sekretariatschef, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst udtaler :
-

Steffen har blik for detaljen – du kan ikke ”skjule noget” for ham
Steffen stiller høje krav til de uddannelsessøgende – både af hensyn til patienterne og
specialet

Helle Thagesen, overlæge Roskilde sygehus og A-kursus leder udtaler:

-

Steffen er den neurolog jeg kender der ved mest om pædagogik og han har lært mig rigtigt
meget.
Steffen er altid på udkig efter forbedringer inden for det pædagogiske, er vedholdende på den
gode måde og springer aldrig over hvor gærdet er lavest
Jeg havde aldrig klaret mit job som a-kursus leder uden Steffens støtte. Det var Steffen der var
tovholder for en større redigering af A-kurserne i 2011 og det er igen ham der er drivkæften bag endnu
en redigering af A-kurserne således at vi sikrer at de bliver tilpasset den nye målbeskrivelse.

Clarissa Crone uddannelsesansvarlig overlæge Kl. NF afd. RH:
Jeg har haft mange kursister igennem afdelingen i tæt samarbejde med Steffen og beundrer
hans entusiasme, opfindsomhed og iver efter hele tiden at forbedre uddannelsen samt hans
energi mht at undervise bed-side. Men hvad jeg beundrer mindst lige så meget er hans evne
og vilje til at tale med kursister om mere personlige aspekter, som vel at mærke har betydning
for deres læring og virke som læger i det hele taget.
Line Lunde Larsen,

Overlæge neurologisk afd, RH-Glostrup

Jeg stiftede første gang bekendtskab med Steffen i ansættelsesudvalget i region øst, han var PKL jeg YN rep.
Her hæftede jeg mig især ved Steffens respekt for hver enkelt uddannelsessøgende. Den respektfuldhed
går igen i alle de uddannelsesmæssige relationer jeg siden har haft med Steffen. Det være sig i DNS
uddannelsesudvalg og siden bestyrelse, herunder etablering af TASK-force, revision af A-kursus rækken,
revision af HU forløb i region øst mm. Steffen er en utrættelig kæmper for yngre neurologers uddannelse,
næsten uden at yngre neurologer har “opdaget” at de har en der taler deres sag og kæmper deres kamp.
Steffen fortjener uddannelsesprisen fordi han tænker, taler og lever uddannelse, og har gjort det siden han
selv var yngre neurolog, fordi han ikke kan lade være at tale de uddannelsessøgendes sag.

Indstillingen er lavet af Helle Thagesen og Ole Gredal
DNS uddannelses udvalg støtter op om denne indstilling

