Indstilling til Yngre Neurologers Uddannelsespris 2018
Til dette års uddannelsespris ønsker vi at indstille en skøn kollega som brænder for
undervisning og som igennem et ekstraordinært engagement i uddannelsen af yngre
neurologer på en helt særlig måde har gjort sig fortjent til det.
I det daglige kliniske arbejde skinner engagementet igennem når hun ved
morgenkonferencen bruger enhver lejlighed til at drage læring af vagtens
patientgennemgang. Med sit kliniske overblik og sin pædagogiske tilgang formår hun at
moderere diskussionen så vi alle, uanset niveau og erfaring skærper vores kliniske blik.
Man kan altid regne med vores kollega. I ambulatoriet står hun altid på spring for at hjælpe
den yngre læge, som har forvildet sig ind i en urskov af divergerende oplysninger og fund.
Uanset travlhed i egen butik bliver man aldrig fejet af. Troligt og velvilligt går hun med og
superviserer og samler trådene. Altid formår hun på bedste vis at inddrage og understøtte
den yngre læges tanker og diagnostiske overvejelser, samt formidle den teoretiske
baggrund.
Når svært syge patienter fra hendes specialeområde indlægges og svære beslutninger
skal træffes eller man bare mangler et godt råd, er hun altid tilgængelig for spørgsmål og
forlader gerne sit ambulatorium for at se med på patienten.
I vagtsituationen udgør hun som bagvagt en værdifuld sparringspartner som den yngre
neurolog kan læne sig og spille bold opad.
Hun skaber med sin positive indstilling og kliniske erfaring den tryghed, der er nødvendig
for den yngre kollega kan drage fordel af situationen i uddannelsesmæssig sammenhæng.
Samlet set gør det, at enhver neurologisk problemstilling sammen med hende, hvad enten
den er stor eller lille, bliver en oplagt læringssituation, hvor den yngre neurolog kan drage
fordel af hendes viden og pædagogiske indsigt.
I flere år har vores kollega varetaget studenterundervisningen på Neurologisk afdeling,
hvor hun ihærdigt og med stor lyst delagtiggøre de studerende i den kærlighed hun har til
specialet. Hun går selv forrest i undervisning af studerende i den kliniske hverdag, og på
forbilledlig vis viser hun yngre kollegaer hvordan studenterundervisning kan tilrettelægges.
Dette har resulteret i at afdelingen gennem en årrække har modtaget ros og flotte
evalueringer.
Ikke bare lokalt, men også nationalt bidrager denne kollega markant til uddannelse af
yngre neurologer. Igennem de seneste år har hun ydet en ekstraordinær indsats som
kursusleder på de neurologiske A-kurser for H-læger. Arbejder man sammen med hende i
hverdagen, kan man ikke undgå at mærke, at det her er noget hun virkelig brænder for.
Aldeles utrætteligt arbejder hun for fortsat forbedring af kursernes indhold og struktur.
Hjemvendt fra kursus kan man være sikker på et grundigt (men kærligt) forhør ved
kaffeautomaten omkring oplevelse af læring og især den pædagogiske tilgang (eller
mangel på samme). Dette med det ene formål at forbedre og udvikle. Der hersker da
heller ingen tvivl om at hendes indsats har givet pote i form af højkvalitets A-kurser til gavn
for kommende neurologer fra hele landet.
Også på den sociale side bidrager hun såvel som på afdelingen også på A-kurserne, hvor
hun ofte arrangerer fællesspisning og det er tydeligt at det betyder meget for hende at vi
som yngre læger bliver gode kolleger også på tværs af landsdelene.

Som medarrangør for de kliniske endagsmøder og David Burn møder på Bispebjerg
Hospital har hun sidst, men ikke mindst gjort neurologi på internationalt niveau tilgængeligt
for yngre neurologer og andre neurologinteresserede.
Samlet gør denne kollega gennem sit ihærdige arbejde en kæmpe forskel for yngre
neurologers uddannelsesforhold, hun har både lokalt og nationalt højnet interessen for
neurologi og løftet uddannelsesniveauet.
For denne prisværdige indsats håber vi med denne indstilling, at kunne belønne overlæge
Helle Thagesen, Neurologisk afdeling, Roskilde med årets uddannelsespris.
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