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Indledning  
Kliniske onkologer er speciallæger med speciel viden, forståelse og ekspertise inden for diagnostik og behandling 
af patienter med kræftsygdomme. Speciallægen har et indgående kendskab til epidemiologiske og patofysiologiske 
forhold ved neoplasi samt alle de onkologiske behandlingsmodaliteter og deres virkningsmekanismer. Gennem stor 
indsigt i forskningsmetodologiske aspekter i klinisk onkologi og med en evidensbaseret holdning er den kliniske 
onkolog ansvarlig for anbefaling, ordination, udførelse og supervision af ikke-kirurgisk kræftbehandling. Ved 
kompetent og etisk praksis medvirker speciallægen til forbedret livskvalitet, forlænget overlevelse og helbredelse af 
kræftpatienter. Den fremtidige kræftbehandling forbedres ved speciallægens integrerede kliniske og videnskabelige 
holdning til sit fag.  
 
I de seneste år har kræfthandlingsplaner medført en kraftig udbygning af kapaciteten til både diagnostik og 
behandling, derfor behandles nu væsentligt flere kræftsyge patienter end tidligere. Der er indført hurtige 
pakkeforløb og screening. Den øgede aktivitet har naturligt også medført et større behov for speciallæger.  
 
I Danmark udøves klinisk onkologi på de seks onkologiske centre og for tiden otte decentrale afdelinger. I Region 
Nord findes to onkologiske centre (Århus og Aalborg) samt to decentrale afdelinger (Viborg og Herning) med 
onkologisk funktion.  
 
Introduktionsuddannelsen varer 12 måneder og finder i regionen sted på de to onkologiske centre, fordelt med 17 
stillinger i Århus, 6 i Aalborg og 1 mellem Viborg/Herning og Århus.  
Hoveduddannelsen varer 60 måneder og er sammensat af 30 måneder på onkologisk stamafdeling (Århus eller 
Aalborg), 12 måneder på anden onkologisk afdeling, 12 måneder på intern medicinsk afdeling i Aalborg, Århus, 
Viborg eller Herning samt 6 måneder på hæmatologisk afdeling (Århus eller Aalborg). De 12 måneder på anden 
onkologisk afdeling finder sted ved udveksling mellem Århus og Odense og mellem Århus og Aalborg. De 18 
måneders ansættelse på medicinske afdelinger fordeles med 6 mdr. på hæmatologisk afd. (Århus og Aalborg) og 
12 mdr. på en intern medicinsk afdeling.  

Uddannelsens formål  
Formålet med hoveduddannelsen er, at lægen skal udvikle sig til at kunne fungere som speciallæge på såvel en 
højtspecialiseret onkologisk afdeling som ved den medicinsk onkologiske enhed funktionelt og administrativt 
tilknyttet en intern medicinsk funktionsbærende enhed.  
 
Speciallægen i klinisk onkologi skal besidde klinisk kompetence i onkologi og teknisk færdighed i strålebehandling 
og medicinsk kræftbehandling. Den kliniske onkolog har derfor en solid videnskabelig baggrund for forståelse af 
kræftsygdommenes biologi, naturhistorie og behandling med integreret anvendelse af ioniserende stråler, 
medicinsk og kirurgisk kræftbehandling og understøttende behandling.  
 

Uddannelsesbeskrivelse  
Opnåelsen af kliniske færdigheder, som opnås ved en stigende grad af ansvar for udredning, information og 
behandling af kræftpatienter, ledsages af tiltagende kompetence inden for anvendelse af alle de onkologiske 
behandlingsmodaliteter og tilhørende understøttende behandling. Den uddannelsessøgende skal også udvise 
viden, færdigheder og holdninger inden for etiske, kønsmæssige, kulturelle, trosmæssige og etniske 
problemstillinger som er relevante for patientbehandling og forskning indenfor onkologien.  
 
Efter speciallægeanerkendelsen opnås overlægekompetence ved videre ikke-formaliseret specialisering 
(”Continual Professional Development”) på enten en højtspecialiseret onkologisk afdeling eller funktionsbærende  
enheder med onkologisk funktion afhængig af karriereønsker.  
 

Kompetenceudvikling  
Fagets onkologiske kompetencer opnås ved ophold på 2 højtspecialiserede onkologiske afdelinger (Ålborg, Århus 
og/eller Odense) og de internt medicinske kompetencer opnås ved ophold på nævnte medicinske afdelinger. 
Kompetencer i tilgrænsende specialer kan opnås ved fokuserede ophold på andre specialiserede afdelinger, 
eksempelvis: billeddiagnostik, patologisk anatomi, klinisk biokemi, gynækologi, kirurgi og øre-næse-hals 
sygdomme.  
De deltagende afdelinger skal varetage behandling og/eller diagnostik af kræftsygdomme og have samarbejde 
med en af de onkologiske afdelinger.  
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I hoveduddannelsen indgår 6 ugers specialespecifikke teoretiske kurser samt en forskningstræning, der afvikles 
som led i et samlet teoretisk uddannelsesforløb kombineret med en projektopgave. Forløbet forventes evalueret 
ved udarbejdelse og godkendelse af projekt, gerne ved selskabets årsmøde.  
 
Såfremt en læge som led i andet godkendt uddannelsesforløb har erhvervet sig kliniske kompetencer, der svarer 
helt eller delvist til kravene i målbeskrivelsen, vil uddannelsestiden evt. kunne nedsættes efter individuel 
bedømmelse og godkendelse hos Sekretariatet for Lægelig Uddannelse, Videreuddannelsesregion Nord. Såfremt 
lægen derimod har vanskeligt ved at opnå visse kompetencer kan konsekvensen være at forlænge 
uddannelsestiden.  
 

Uddannelse i Klinisk Onkologi  
Introduktionsuddannelsen har en varighed på 12 måneder som beskrevet i uddannelsesprogram for 
introduktionsstilling i Onkologi. Hoveduddannelsen har en varighed på 60 måneder. I den periode skal den 
uddannelsessøgende opnå en bred vifte af kompetencer inden for de 7 lægeroller, der fremgår af  
målbeskrivelsen. For at opnå disse, skal den uddannelsessøgende opnå indsigt i og færdigheder med alle 
væsentlige aspekter af klinisk onkologi såvel som en del medicinske kompetencer. Der lægges vægt på, at der i 
hoveduddannelsen opnås indsigt og færdigheder i samtlige onkologiske (ikke-kirurgiske) behandlingsmetoder. 
Dette opnås ved, at den uddannelsessøgende i sin ansættelse har funktion/tilknyttes den højtspecialiserede 
onkologiske afdelings forskellige afsnit og grupper i veldefinerede perioder.  
 

Uddannende afdelinger 
Læs generelle forhold under afdelingens hjemmeside. 
 

Onkologisk afdeling D, Århus  
https://www.sundhed.dk/Profil.aspx?id=29114.392  
 
Introprogram: 
Ved ansættelsen gennemføres et introduktionsprogram af 7 hverdages varighed (inkl. evt. sygehusintroduktion). 
Programmet omfatter:  

• 2 dags generel introduktion på Århus Sygehus (varetages af sygehusadministrationen)  
• Minimum 5 dages introduktion i afdelingen. Disse vil være i form af ”føl -funktion” i ambulatorium og på 

stuegang, og der vil i 4 dage være ca. 2 timers undervisning i onkologiske procedurer og behandlinger.  
 
Vagtberedskab: 
I den første ansættelsesmåned vil den uddannelsessøgende være fritaget for vagt.  
I introduktionsansættelsen og første år som hoveduddannelsen fungerer lægen som forvagt, resten af forløbene 
som bagvagt. 
 
Cirkulation: 
Introduktionsuddannelsen fordeles således:  

• 5 måneders ophold på 2 af de 4 grupper på Onkologisk afdeling.  
• 2 måneder som ”feltlæge” i stråleterapien 

I hoveduddannelsen cirkulerer den uddannelsessøgende mellem alle 4 grupper og opholder sig i alt ca. 10 
måneder som indtegnerlæge i terapien. 
Vedr. gruppefordeling, se afdelingens hjemmeside 

 
Undervisning og forskning: 
Supplerende til den daglige supervision, deltager den uddannelsessøgende i afdelingens formaliserede 
undervisningsprogram, der omfatter:  

• Onsdag morgen kl. 8.00-8.50, fælles undervisning for alle afdelingens læger. Èn gang om måneden 
erstattes denne af fælles staff-meeting for hele Århus Sygehus.  

• 3. tirsdag i måneden kl. 8.10-9.00, gruppevis undervisning i de tilknyttede kræftsygdomme, herunder 
orientering om afdelingens forskningsprotokoller.  

• 4. onsdag i måneden kl. 15.00-17.00, læsegruppe for afdelingens yngre læger.  
• 5 seancer i ”psykologisk erfaringsudveksling” under supervision af afdelingens psykolog.  



Side 5 

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Klinisk Onkologi, Region Nord 
Revideret maj 2009 

• Hver tirsdag, torsdag og fredag ”morgen-ti-minutter” umiddelbart efter morgenkonferencen, hvor et emne, 
en patient-case eller en artikel gennemgås.  

• Der afholdes ugentlige tværfaglige konferencer (mamma-, lunge-, colo-rektal/anal-, lever-, gynækologi, 
urologi-, sarkom-, lymfom-, hoved-hals-og neurokonferencer).  

Der er god tradition for forskning på afdelingen og til stadighed ca. 20 Ph.d.-studerende. 
 

Onkologisk afdeling D, Aalborg 
https://www.sundhed.dk/Profil.aspx?id=34772.268  
 
Introprogram: 
Introduktion til afdelingen (og evt. sygehuset) foregår de første 5 hverdage. Efterfølgende vil der i resten af den 
første måned være ca. 5 dage med dobbeltfunktioner/supervision. Ved skift mellem grupperne vil der ligeledes 
være afsat dage til dobbeltfunktion/supervision. 
 
Vagtberedskab: 
Den første måned er vagtfri. 
Der er 2 holdsdrift, forvagt med vagt fra vagtværelse og bagvagt med tilkaldevagt. Forvagter dækkes af læger i 
introduktionsuddannelse og fase I af hoveduddannelse samt læger i uklassificerede stillinger og eventuelt vikarer. 
Bagvagten dækkes af læger i fase II og III af hoveduddannelsen og afdelingslæger samt vikarer for overlæger. 
 
Cirkulation: 
De 18 måneder i fase I af hoveduddannelsen fordeles således: 

• ca. 6 måneder i gruppe I, heraf 2 dedikeret til gynækologisk onkologi med deltagelse i staging på 
gynækologisk afdeling samt primær funktion i gynækologisk relaterede ambulatorier 

• ca. 6 mdr. i gruppe II, heraf 2 dedikeret til hoved-halscancer med deltagelse og selvstændig funktion i 
tværfaglige ambulatorier med øre-næse-halslæger og fokus på kontrol af patienter i strålebehandling 

• ca. 2-3 mdr. i kemoambulatoriet  
• ca. 3-4 mdr. i stråleterapien  
 

De 12 måneder i fase II og III af hoveduddannelsen fordeles således for begge perioder: 
• ca. 4 måneder i gruppe I, heraf 2 dedikeret til gynækologisk onkologi som i fase I 
• ca. 4 mdr. i gruppe II, heraf 2 dedikeret til hoved-halscancer som i fase I 
• 2 mdr. i kemoambulatoriet 
• ca. 2-3 mdr. i stråleterapien 

  
Under ansættelsen skal den uddannelsessøgende deltage i visitationsproceduren af patienter med 
problemstillinger på et relevant niveau i forhold til hvor lægen befinder sig i sit uddannelsesforløb. 
  
Undervisning og forskning: 
Supplerende til den daglige supervision, deltager den uddannelsessøgende i afdelingens formaliserede 
undervisningsprogram, der omfatter:  

• Tirsdage morgen kl. 8.00-8.45, fælles undervisning for alle afdelingens læger. I semestermånederne 
erstattes denne af staff-meeting hver anden uge.  

• Hver onsdag morgen journal club med gennemgang af artikel eller interessant patient case 
• Sidste onsdag i måneden kl. 15.00-16.00 protokolmøde med gennemgang af forskningsprotokoller.  
• 1-2 gange pr semester eftermiddagsundervisning  
• 1. mandag i måneden kl. 14.30-15.30 supervision af yngre læger ved afdelingens psykolog.  
• En gang årligt 1-dags kommunikationskursus for yngre læger ved afdelingens psykolog  
• Der afholdes ugentlige tværfaglige konferencer (mamma-, lunge-, nedre G-I, øvre G-I, gynækologi, urologi-

, lymfom-, hoved-hals-og neurokonferencer).  
Der er aktuelt flere Ph.d. studerende tilknyttet onkologisk afdeling, og forskning er en god mulighed i afdelingen. 
 

Onkologisk afdeling R, Odense 
https://www.sundhed.dk/Profil.aspx?id=43532.731  
 
Introprogram: 
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Vagtberedskab: 
Cirkulation: 
Undervisning og forskning: 

 
 

Medicinsk afdeling C, Århus 
Introprogram: 
Vagtberedskab: 
Cirkulation: 
Undervisning og forskning: 

 

Medicinsk afdeling, Aalborg  
Introprogram: 
Vagtberedskab: 
Cirkulation: 
Undervisning og forskning: 
 

Medicinsk afdeling, Viborg  
https://www.sundhed.dk/Profil.aspx?id=29232.590  
 
Der findes flg. sengeafsnit: 

• kardiologi og koronarafsnit  
• onkologi og hæmatologi  
• gastroenterologi/hepatologi, rheumatologi og infektionsmedicin  
• nefrologi og endokrinologi  
• medicinsk modtageafsnit (MMA)  
• dialyseafdeling  
• intensiv afdeling  

Afdelingens onkologiske afsnit forestår medicinsk behandling af småcellet lungecancer, coloncancer og 
mammacancer. Udredning og anden behandling af mammacancer foregår også i tværfagligt samarbejde via 
stedets Mammacenter. Herudover forestår afdelingen primær udredning indenfor de fleste andre onkologiske 
lidelser samt opfølgende og palliativ behandling. Der er ikke strålebehandlingsfunktion på stedet.  
 
 
Introprogram: 

• 1.dag: Kl. 8.00-ca 12.00 generel introduktion i sygehusledelsen. Lægen vil herefter mødes med sin vejleder 
(hentes i mødelokalet) og starte afdelingsintroduktion.  

• 2. + 3. dag: Rundvisning i afdelingen. Introduktion til de arbejdsfunktioner og afsnit, der indgår i stillingen. 
Samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge og ledende overlæge. Introduktionssamtale med 
vejleder med udarbejdelse af personlig uddannelsesplan. Introduktion til sekretariatsfunktion og IT 
funktioner.  

• 4. + 5. dag: Følgevagt. Stuegang i eget afsnit med supervision.  
 
Vagtberedskab: 
Lægen vil indgå i mellemvagtsfunktionen, med vagt på tjenestestedet. De to første uger vil være uden 
aften/nattevagt.  
 
Cirkulation: 
De 12 måneders ansættelse fordeles således: 
Teamtilknytning: Lægen tilknyttes den funktionsbærende enhed i onkologi/hæmatologi i 6 mdr., samt det 
kardiologiske og det endokrinologiske team. i en periode på hver 3 mdr. vil der deltage i stuegangsfunktioner, 
dels ambulante funktioner. Det er for de medicinske kompetencer angivet i bilag 1 i hvilke afsnit de enkelte 
kompetencer senest skal godkendes, svarende til de afsnit hvor muligheden for at erhverve dem er størst. En del 
kompetencer vil dog primært erhverves i vagtfunktionen. 
 
Vagtfunktion:  
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Undervisning og forskning: 
Supplerende til den daglige supervision deltager lægen i afdelingens formaliserede uddannelsesprogram, der 
opfatter:  

• Afdelingsundervisning mandag + tirsdag + torsdag kl. 8.00-8.30, samt onsdage kl. 8.00-9.00  
• Lægemøde fredag kl. 8.00-8.45  
• Staff-meeting onsdag kl. 8.00-9.00, 1-2 gange pr. måned  
• Sygehus kursusundervisning: Sygehuset tilbyder deltagelse i diverse faglige og tekniske kurser via interne 

program, der offentliggøres hver 6. mdr.  
Forskningsforum, med. afd. 1.tirsdag hver måned kl. 14.00-15.00 
Afdelingen deltager som anført bredt i speciallægeuddannelsen, og der er to postgraduate kliniske lektorer ansat i 
afdelingen. Afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge er ansat 50 % til varetagelse af speciallægeuddannelsen. 
Ud over speciallægeuddannelse deltager afdelingen i prægraduat undervisning af medicinstuderende fra Århus 
Universitet på 3. semester. To af afdelingens overlæger er ansat som kliniske lektorer ved Århus Universitet.  
Der foregår løbende forskning i afdelingen og flere specialer deltager i multicenterundersøgelser. Der er udgået 
flere Ph.d.-afhandlinger fra afdelingen. Der er stort ønske om at ansatte læger starter og deltager i 
forskningsaktivitet.  
En del af kompetencerne vil erhverves gennem vagtfunktionen.  
 

Medicinsk afdeling, Herning  
https://www.sundhed.dk/profil.aspx?id=29192.552#  
  
Introprogram: 
Der gennemføres et introduktionsprogram af 1-2 ugers varighed (inkl. sygehusintroduktion). Ud over rundvisning 
og orientering om afdelingen gennemgås emner relateret til modtagelse og håndtering af afdelingens 
specialepatienter. Desuden følgestuegang på eget afsnit. 
 
Vagtberedskab: 
Lægen vil indgå i mellemvagtsfunktionen, med vagt på tjenestestedet. De to første uger vil være uden 
aften/nattevagt. Der er bagvagt i bunden vagt, medicinsk og kardiologisk overlægeberedskabsvagt til stede til kl 18.  
Mellemvagten går nødvendige tilsyn på onkologisk sengeafsnit efter kl. 15.  
 
Cirkulation: 
I løbet af de 12 måneders ansættelse vil HU-lægen have teamtilknytning med rotation mellem afsnit, hvor de 
specialespecifikke kompetencer forventes opnået løbende.  
HU-lægen varetager onkologisk ambulatoriefunktion 1 dag om ugen. 
 
Undervisning og forskning: 
Den uddannelsessøgende deltager i afdelingens formaliserede undervisningsprogram, og forventes også selv at 
bidrage:  

• Mandag morgen kl. 8.15-9.00, fælles undervisning for og af afdelingens yngre læger. Case-baseret. 
• Fredag morgen kl. 8.15-9.00, undervisning i udvalgte intern medicinske emner ved speciallæger.  
• 1. onsdag i hver måned kl. 13.00-15.00, fællesundervisnig for alle yngre læge på hospitalet i udvalgte, 

brede emner. 
� 2. onsdag i hver måned kl. 8.00-8.45 fælles staff-meeting for hele Hospitalet 

 
Afdelingen har kardiologisk forskningsafsnit og har for tiden en HU-læge i delestilling med Ph.D-forløb. Der er 
udgået flere Ph.D-afhandlinger fra afdelingen. Afdelingen deltager desuden løbende i multicenterundersøgelser og 
andre forskningsprojekter inden for flere specialer. Yngre læger opfordres til at deltage i forskningsaktiviteter.  
 

Hæmatologisk afdeling B, Aalborg 
https://www.sundhed.dk/Profil.aspx?id=34789.268  
 
Introprogram: 
Vagtberedskab: 
I de to første uddannelsesår indgår lægen i den fælles forvagt på hæmatologisk og infektionsmedicinsk afdeling - 
med tjeneste også på medicinsk skadestue, modtagelse og det akutte medicinske modtageafsnit. I det femte 
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uddannelsesår indgår lægen i den hæmatologiske bagvagt (i øjeblikket er bagvagten fælles for Hæmatologisk B og 
Infektionsmedicinsk afdeling F).  
For forvagtens vedkommende er der i weekenderne vagtsammenlægning med Gastroenterologisk og 
Nyremedicinsk afdeling. 
 
Cirkulation: 
Undervisning og forskning: 
Hæmatologisk afdeling B er en del af Århus Universitetshospital og deltager i den kliniske studenterundervisning. 
Afdelingen er medlem af det hæmatologiske regionsudvalg i Region Nord. 
Afdelingen deltager i undervisningen af lægestuderende på 8. semester som en del af Århus Universitetshospital.  
Under uddannelsesforløbet vil der være mulighed for at deltage i klinisk kontrollerede undersøgelser og at 
gennemføre projekter (bl.a. i samarbejde med Klinisk Immunologisk afdeling og Patologisk Institut) - eller som 
klinisk hæmatologisk forskning og registerforskning.  
 
 
 
Hæmatologisk afdeling B er en del af Medicinsk Center, Aalborg, som består af 10 afdelinger.  
Til afdelingen er knyttet et dagafsnit med ti pladser, der varetager ambulant kemoterapi, transfusioner, 
hæmatologiske procedurer og tjener endvidere som modtagelse for elektive patienter til indlæggelse. Der er 
herudover et for- og efterundersøgelsesambulatorium med seks ugentlige spor. Fra 2005 vil dagafsnit og 
ambulatorium udgøre en geografisk og organisatorisk enhed.  
 
 
Hæmatologisk afdeling R, Århus 
 
https://www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=27845.370  

 
Introprogram: 
Introduktion til afdelingen: 3-4 dage. Generel information om afd. og introduktion til forvagten, undersøgelsesstuen 
og ambulatoriet. 
 
Vagtberedskab: 
Reservelægerne (inkl. hoveduddannelseslæger i onkologi) udgør forvagtslaget, mens bagvagten (p.t. 12-skiftet, l-
holdsdrift med rådighedstjeneste fra bolig) dækkes af 1. Reservelæger, afdelingslæger og vagtbærende overlæger. 
Forvagten dækker alle tre sengeafsnit. Der tilstræbes vagtfrihed 1-2 uger. 
 
Cirkulation: 
Afdelingen består s.a. af tre sengeafsnit inkl. et transplantationsafsnit og et ambulatorium. 
Hoveduddannelseslæger i onkologi er tilknyttet samme afsnit i hele forløbet (ikke transplantationsafsnittet). 
Hoveduddannelseslæger i onkologi varetager opgaver i undersøgelsesstuen (knoglemarvsundersøgelse og 
lumbalpunktur), går stuegang, er i ambulatoriet og har forvagt.   
 
Undervisning og forskning: 
Uddannelse på afdelingen omfatter bl.a. prægraduat undervisning af de medicinstuderende, hvortil der er ansat en 
klinisk professor og fem sats B lektorer. Der gives klinisk og teoretisk undervisning til studerende i 8. og 9. 
semester - samt forelæsninger til studerende i 11. og 12. semester og klinikundervisning for 12. semester. På 9. 
semesters niveau afvikles en forskningsmetodologisk opgave over seks uger. Der afholdes mundtlig 
embedseksamen i medicin efter 12. semester. 
Afdelingen underviser prægraduat på flere teoretiske institutter på Århus Universitet - inkl. det naturvidenskabelige 
institut. 
Den lægefaglige videreuddannelse omfatter: to læger i introduktionsuddannelsen i intern medicin, syv læger i 
speciallægeuddannelsen i hæmatologi og 1-2 hoveduddannelsesforløb i klinisk onkologi. Den kliniske lektor 
vedrørende postgraduat uddannelse i hæmatologi i region Nord er p.t. tilknyttet afdelingen. 
Desuden deltager afdelingen i anden postgraduat undervisning såsom specialespecifikke teoretiske kurser, 
landskurser og symposier i hæmatologi, uddannelsesprogrammer ved fælles nordiske møder i hæmatologi og 
efteruddannelse af læger. 
Afdelingen har i samarbejde med Klinisk-immunologisk afdeling, SKS formaliseret fokuserede ophold på 
hæmatologisk afdeling for læger i hoveduddannelse til klinisk immunologi. Opholdet er på en uges varighed og 
omfatter såvel kliniske og laboratoriemæssige aspekter af hæmatologi med tilgrænsning til klinisk immunologi.  
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Supplerende til den daglige supervision deltager lægen i afdelingens formaliserede uddannelsesprogram, der 
opfatter: 
1. Onsdags undervisning: 8.15-9.00. Ofte tværfaglig undervisning ved eksterne undervisere. 
2. Fredags undervisning: 8.15-9.00. Undervisning ved afdelingens egne læger 
3. Fælles undervisning med endokrinologisk og kardiologisk afd.: Hver afd. underviser to eftermiddage hvert halve 
år i emner, som falder indenfor afdelingens kerneområder. 
 
Forskning udgør et væsentligt element i hæmatologisk afdelings udvikling, og hovedparten af lægerne deltager i 
forskningsarbejde. Afdelingen har p.t. 19 aktive protokoller. 
Afdelingens forskningsprofil omfatter deltagelse i en bred vifte af kliniske - og basale forskningsprojekter. Således 
deltager afdelingen i kliniske gennemprøvninger ved akut- og kronisk leukæmi, myelomatose og malignt lymfom. 
Basale laboratoriemæssige projekter centreres om molekylærbiologiske aspekter af akut myeloid leukæmi, 
translationsprojekter vedrørende måling af minimal restsygdom ved leukæmi og lymfom - samt en række andre 
projekter, som fremgår af afdelingens hjemmeside. 
Afdelingens forskning styres for den kliniske dels vedkommende fra Klinisk Forskningsenhed, der omfatter en 
forskningssekretær, der er halvtidssekretær for afdelingens professor, en ledende projektsygeplejerske samt tre 
projektsygeplejersker. Laboratorieforskningen foregår fortrinsvis på de to til afdelingen tilknyttede laboratorier - 
Immunhæmatologisk Laboratorium og Cancercytogenetisk Laboratorium, hvor der er ansat forskere med såvel 
naturvidenskabelig og lægevidenskabelig baggrund.  
 

Opnåelse af kompetencer. 
 
Hoveduddannelsen i Region Nord kan opdeles i følgende faser: 
 

HSE (a) 18 mdr. 
Onkologi 

I 

HSE 6 mdr. 
Hæmatologi 

H 

MED 12 mdr. 
Intern Medicin 

M 

HSE (b) 12 mdr. 
Onkologi 

II 

HSE (a) 12 mdr. 
Onkologi 

III 
 
Højre kolonne i kompetencelisten nedenfor angiver den fase, hvorunder relevant kompetence senest bør opnås. 
 
I: 18 mdr. på HSE, onkologisk stamafdeling 
H: 6 mdr. hæmatologisk afdeling 
M: 12 mdr. intern medicinsk afdeling 
II: 12 mdr. på anden HSE, onkologisk afdeling 
III: 12 mdr. på HSE, onkologisk stamafdeling 
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1 Medicinsk ekspert 

1.1 Generelle klinisk onkologiske kompetencer 
No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Senest 
1.1.1   Med rutine at anvende diagnostiske 

procedurer (eksempelvis billeddiagnostik, 
biopsier og øvrig organudredning) med 
udgangspunkt i de enkelte kræfttypers forløb 
med henblik på. diagnostik og 
stadieinddeling 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 
 

I 

1.1. 2 Stadieinddele alle kræftsygdomme Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 

I 

1.1.3 Planlægge behandling, vurdere prognose, 
fastlægge respons og følge op på 
behandling af kræftsygdom 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 

 
III 

1.2 Tumorbiologi  
No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Senest 

1.2.1   Redegøre for de biologiske processer ved 
udvikling af kræft, herunder progression, 
vækstkinetik og metastasering 
 

Selvstudium 
og/eller 
Opgave 
og 
Kursus 

Struktureret 
vejledersamtale 
og/eller 
Godkendt opgave 
og 
Godkendt kursus 

 
 
II 

1.2.2  Redegøre for de enkelte kræfttypers 
naturlige forløb og kliniske præsentation 
 

Selvstudium 
og/eller 

opgave 
og 
Kursus 

Struktureret 
vejledersamtale  
og/eller 
Godkendt opgave 
og 
Godkendt kursus 

 
 

II 

1.3 Kræftbehandling 
No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Senest 

1.3.1 Redegøre for effekt af ioniserende stråling 
på væv, radiobiologiske effekter af tid, 
dosis, fraktionering og strålekvalitet ved 
strålebehandling 
 

Selvstudium 
og 
Kursus 

Struktureret 
vejledersamtale 
og 
Godkendt kursus 

 
 

II 

1.3.2 Planlægge og udføre ekstern radioterapi 
med kurativt og palliativt sigte, herunder 
definere target volumen, planlægge ved 
hjælp af CT-baseret 
dosisplanlægningssystem, beregne dosis, 
gennemføre simulering og feltverifikation. 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 
 

III 

1.3.3 Planlægge og udføre brachyterapi, 
herunder beregne dosis 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 

III 
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No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Senest 

1.3.4 Følge kravene i acceleratorbetænkningens 
bestemmelser, herunder  sikre kvaliteten i 
radioterapi. Redegøre for og anvende 
radiofysiske grundbegreber 
 

Selvstudium 
og 
Kursus  
og 
Mesterlære i Klinisk 
arbejde 

Struktureret 
vejledersamtale 
og 
Godkendt kursus 

 
 

I 

1.3.5 Vurdere biologiske effekter af ioniserende 
stråling. Herunder såvel bivirkninger som 
targetdækning. 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 

 
 
II 

1.3.6 Vurdere biologisk effekt af 
multimodalitetsbehandling af kræftsygdom 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 

 
 

III 

1.3.7 Redegøre for farmakologiske midlers 
påvirkning af kræftceller og farmakologiske 
grundbegrebers betydning ved medicinsk 
kræftbehandling 
 

Selvstudium 
og/eller 
opgave 
og 
Kursus 

Struktureret 
vejledersamtale 
og/eller 
Godkendt opgave 
og 
Godkendt kursus 

 
 

M 

1.3.8 Angive virkningsmekanismer, indikationer, 
interaktioner og kontraindikationer for 
kemoterapeutika, herunder hormoner og 
disses anvendelse i kræftbehandling 
 

Selvstudium 
og 
Kursus 
 

Struktureret 
vejledersamtale 
og 
Godkendt kursus 

 
 

I 

1.3.8.1 Vurdere indikation for kræftbehandling 
under hensyntagen til almentilstand og co-
morbiditet 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 

Struktureret klinisk 
bedømmelse 

 
I 

1.3.8.2 Kontinuerligt vurdere forholdet mellem 
livskvalitet, bivirkninger og effekt af  
kræftbehandling 

Selvstudium og 
mesterlære i klinisk 
arbejde 

Struktureret klinisk 
bedømmelse 

 
I 

1.3.9 Udføre medicinsk kræftbehandling, 
herunder dosering og  administrationsmåde 
under hensyntagen til interaktion med andre 
medikamina og radioterapi. 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 

I 

1.3.10 Udføre behandling af kræftsygdomme, med 
nyere behandlingsmodaliteter (f.eks, 
monoklonale antistoffer, 
tyrosinkinasehæmmere, tumorvacciner og 
cellulær behandling). 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 

II 

1.3.11 Anvende reglerne for Good Clinical Practice 
(GCP), deltage i afprøvninger af nye 
behandlinger og kunne indberette til kliniske 
databaser  
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 

III 

1.3.12 Kunne vurdere og behandle følgende 
symptomer og symptomkomplekser 
svarende til deres oprindelse: 
Kræftsygdommen, behandlingstoksicitet og 
tidligere kendt eller nytilkommen anden 
lidelse 
1.  Brystsmerter 
2.  Påvirket respiration 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 
 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

M+H 
 
 
 
 
 

M 
M 
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No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Senest 

3.  Påvirket kredsløb 
4.  Ødemer 
5.  Feber 
6.  Utilsigtet vægttab 
7.  Anæmi. Leuko- og/eller trombocytopeni 
8.  Smerter og dysfunktion i 
bevægeapparatet 
9.  Abdominalsmerter, kvalme, diaré og 
obstipation 
10. Smerter. Kroniske / akutte 
11. Påvirket nyrefunktion 
12. Påvirket leverfunktion 
13. Behandlingsjustering ved kronisk 
sygdom 
14. Funktionstab 
15. Svimmelhed. Fald 
16. Bevidsthedspåvirkning 
17. Fokale neurologiske udfald 
18. Den svære, akutte infektion 

M 
M 
M 
M 
H 
M 
 

M 
 

M 
M 
M 
M 
 

M 
M 
M 
M 
H 
 

 

1.4 Understøttende og lindrende behandling 
No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Senest 

1.4.1 Varetage understøttende behandling af 
kræftpatienter med valg af bedste 
multidisciplinært sammensatte 
behandlingsmuligheder. 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 
I 

1.4.2 Varetage lindrende behandling af 
kræftpatienter med valg af bedste 
multidisciplinært sammensatte 
behandlingsmuligheder  
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 
 
I 

1.4.3 Erkende og handle på psykiske, sociale og 
eksistentielle forhold ved kræftsygdom, 
herunder psykologisk støtte til kriseramte 
patienter og pårørende 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 
I 

1.4.4 Forebygge, erkende og behandle sygdoms- 
og behandlingsrelaterede symptomer og 
komplikationer hos kræftpatienter - om 
nødvendigt (hhv. mest hensigtsmæssigt) 
med hjælp fra andre specialer 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og/eller 
Audit af journaler 
og 
Godkendt kursus 

 
 

III 
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2 Kommunikator 
No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Senest 

2.1 Varetage information af patienter og 
pårørende om udredning, diagnose, 
behandling og prognose, og sikre 
forståelse 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse – f.eks. 
ved brug af mini-CEX 
og 
Godkendt kursus 

 
 

M 

2.2 Identificere og håndtere den kriseramte 
patient og pårørende, herunder særlige 
problemstillinger i forbindelse med den 
døende patient 
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
Kursus 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
og 
Godkendt kursus 

 
 
II 

2.3 Varetage mundtlig og skriftlig forelæggelse 
af problemstillinger for kolleger og andet 
sundhedspersonale, således at dette kan 
lægges til grund for relevante beslutninger 
eksempelvis på afdelingskonferencer, 
tværfaglige konferencer eller ved faglig 
rådgivning 
 

Mesterlære i klinisk 
arbejde 
 

360-graders evaluering 
eller 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 

 
 
 
I 

2.4 Varetage kommunikationsopgaver i 
forbindelse med gennemførsel af 
videnskabelige forsøg, og i 
overensstemmelse med gældende 
retningslinier 
 
 

Mesterlære i klinisk 
arbejde 
og 
GCP-undervisning 
 

Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
gennemført 
undervisning 
 

 
 
I 

3 Samarbejder 
No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategier Senest 
3.1 Etablere og udvikle mono- og tværfaglige 

samarbejdsrelationer i en afdeling – f.eks. 
ved aktiv deltagelse i daglige kliniske 
samarbejdsrelationer, udvikling af 
arbejdsgange og deltagelse i 
arbejdsgrupper omkring kvalitetsudvikling 
mv. 
 

Mesterlære i klinisk 
arbejde 

360-graders evaluering 
eller 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 

 
 
 
II 

3.2 Arbejde åbent og medinddrage patient og 
pårørende i problemløsning og planer 
 

Mesterlære i klinisk 
arbejde 

360-graders evaluering 
eller 
Struktureret kollegial 
bedømmelse – f.eks. 
ved brug af mini-CEX 

 
 
I 

3.3 Medvirke til at etablere udvikle og 
vedligeholde kontakt til samarbejdende 
specialer og afdelinger 
 

Mesterlære i klinisk 
arbejde 
 

360-graders evaluering 
eller 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 

 
III 

3.4 Erkende konflikter og  medvirke til 
løsningen 

Mesterlære i klinisk 
arbejde 
 

Struktureret 
vejledersamtale 

 
III 
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4 Klinisk ledelse/administration 
No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi senest 
4.1 Planlægge, afvikle, sammenfatte og 

evaluere stuegang med øvrige personale 
 

Opgave 360-graders evaluering  I 

4.2 Lede en tvær-, flerfaglig konference, 
herunder prioritere hvilke emner der skal 
diskuteres, summere beslutninger, og 
sørge for at disse kommer til udførelse 
 

Opgave (lede en 
tværfaglig 
konference) 

360-graders evaluering 
 

 
 
II 

4.3 Lede et vagthold ved modtagelse af akut 
patient, herunder skabe overblik, 
uddelegere opgaver, og tilkalde fornøden 
hjælp 
 

Opgave  (lede et 
vagthold ved 
modtagelse af akut 
patient) 

360-graders evaluering  
II 

4.4 Deltage i planlægning og 
ressourceallokering i forbindelse med 
implementering af nye projekter i 
organisationen 
 

Opgave 
 

Bedømmelse af opgave 
 

 
 

III 

4.5 Deltage i organisatorisk opgave i afdeling 
(f.eks. udforme/revidere instrukser, 
skemalæggerfunktion, fagpolitisk arbejde) 
 

Opgave Bedømmelse af opgave  
II 

4.6 Forklare specialets placering i 
sundhedsorganisationen og diskutere 
afgrænsningen til og samspillet med andre 
specialer, sundhedsprofessioner og 
primærsektoren 
 

Selvstudium 
 

Struktureret 
vejledersamtale 
 

 
 

III 

 

5 Sundhedsfremmer 
No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Senest 

5.1 Redegøre for den videnskabelige evidens 
for sammenhæng mellem risikofaktorer og 
sygdomsudvikling 
  

Selvstudium 
og 
Kursus 

Struktureret 
vejledersamtale 
og 
Godkendt kursus 

 
I 

5.2 Informere og rådgive patienter, 
sundhedspersonale og samfund om 
sundhedsadfærd, med primær fokus på 
kræftsygdomme og deres behandling  

Selvstudium 
og 
Kursus 
 
 

Struktureret 
vejledersamtale 
og 
Godkendt kursus 
 

 
 
 
II 
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6 Akademiker 
No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Senest 

6.1 Formulere en problemstilling med 
udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis 
inden for eget speciale og påvise 
tilstedeværende og manglende viden 
omkring problemstillingen. 
 

Deltagelse i obl. 
forskningstræning 
eller 
tilsvarende 
 

Gennemført 
forskningstræning 
eller tilsvarende 
 

 
 
I 

6.2 Gennemføre en systematisk 
litteratursøgning til at belyse den valgte 
problemstilling 
 

Deltagelse i obl. 
forskningstræning 
eller tilsvarende 
 

Gennemført 
forskningstræning 
eller tilsvarende 
 

 
I 

6.3 Fortolke litteraturens resultater kritisk og 
anvende resultaterne til en kritisk 
vurdering  
 

Deltagelse i obl. 
forskningstræning 
eller tilsvarende 
 

Gennemført 
forskningstræning 
eller tilsvarende 
 

 
II 

6.4 Fortolke statistiske analyser af patientdata 
 

Deltagelse i obl. 
forskningstræning 
eller tilsvarende 
 

Gennemført 
forskningstræning 
eller tilsvarende 
 

 
II 

6.5 Deltager i vurderingen af eventuelle 
organisatoriske, økonomiske og etiske 
konsekvenser af at ændre faglig praksis  
 

Selvstudium 
 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
 

 
M 

6.6 Formidle resultatet af 
litteraturgennemgangen og eventuelle 
øvrige overvejelser 

Fremlæggelse af 
forskningstræningsop
gave  
eller tilsvarende 

Bedømmelse af 
fremlæggelse 

 
III 

6.7 Undervise studenter, kolleger og andet 
personale 
 

Undervisning Bedømmelse af 
formidlingsevne – f.eks. 
ved brug af mini-CEX 

 
I 

6.8 Deltage i udviklingen og gennemførelsen 
af videnskabeligt arbejde enten gennem 
nationale kooperative grupper eller i 
forbindelse med afdelingsrelaterede 
protokoller, herunder opfylde 
Vancouverkriterierne for medforfatterskab 
af  en videnskabelig publikation eller 
lignende præstation  
 

Udarbejdelse af 
videnskabelig artikel, 
poster eller foredrag 

Bedømmelse af 
præstation 

 
 
 

III 
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7 Professionel 
No. Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategier Senest 

7.1 Vurdere egen faglig formåen og åbent 
erkende og tilkendegive grænser for 
samme og opsøge assistance ved behov 
 

Mesterlære i klinisk 
arbejde 

360-graders evaluering  
M 

7.2 Tage initiativ til egen faglig læring samt 
dokumentere udvikling 
 

 
Selvstudium 

Struktureret 
vejledersamtale 

M 

7.3 Bidrage til et aktivt læringsmiljø, herunder 
oplæring af andre 
 

  
Opgave 

Struktureret 
vejledersamtale 
 

 
III 

7.4 Håndtere situationer, hvor der er begået 
fejl eller utilsigtede hændelser i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning og etiske standarder  
 

Selvstudium 
og 
Mesterlære i klinisk 
arbejde 

Struktureret 
vejledersamtale 
 

 
III 

7.5 Anvende og fortolke relevant lovgivning 
og regler med relevans for det 
onkologiske speciale 
 

Selvstudium 
 

Struktureret 
vejledersamtale 
 

 
III 

 


