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Referat af møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg 
Klinisk onkologi 

05. februar 2014 klokken 15.30 – 17.30 
Bibliotek 1, 3. sal onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

 
Tilstede: Anni Ravnsbæk Jensen, onkologisk afdeling, Aarhus, Christian Nielsen 
Wulff, UKYL onkologisk afdeling, Aarhus, Ursula Falkmer, onkologisk afdeling, 
Aalborg, Hanne Linnet, onkologisk afdeling, Herning, Gitte Mølgård Hansen, 
onkologisk afdeling, Herning, Bent A. Jacobsen, Gastroenterologisk afdeling, 
Aalborg, Judit Jørgensen, hæmatologisk afdeling, Aarhus, Hanna Mortensen, 
medicinsk afdeling, Herning, Trine Guldberg, UKYL Aalborg onk afd, Ilse 
Christiansen, hæmatologisk afdeling, Aalborg, Carsten Rytter UAO AUH, PKL, 
Charlotte Green, VUS. 
 
Afbud: Jens Juul Christiansen, medicinsk afdeling, Herning, Jens Meldgaard Bruun, 
medicinsk afdeling M, Randers, Mette Moe Kempel, onkologisk afdeling, Aalborg, 
Eva Vang Ebbehøj, MEA, Aarhus, Ole Hilberg, Lungemedicinsk afdeling LUB, 
Aarhus, Sten Lund, MEA, AUH. 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst. Carsten Rytter bød velkommen. Punktet godkendelse af tidligere 
referat er bortfaldet, idet det er meget længe siden mødet er afholdt.  

 
2. Status fra uddannelsesafdelingerne 

Herning: onkologisk afdeling har udfordringer med udd miljøet, fordi der kun er 
1-2 yngre læger ad gangen. Vil gerne have en HU-læge.  
Aarhus: På onkologisk afdeling er der udfordringer med tilstrækkelig 
supervision, samt introduktion, når man skifter mellem afsnit. 
Herning: medicinsk afd. er en påvirket af forløbsændringer, når læger ændrer 
deres forløb som følge af barsel, ph.d. osv. 
Aalborg: onkologisk afd har udfordringer med supervision pga 
underbemanding, Mette Moe fratræder som udd anv pr 1.5. 
Aalborg: gastromedicinsk afdeling er afhængig af, at der kommer en 
onkologisk udd læge løbende, mange ændringer hele tiden. 



 

 

Aarhus: hæmatologisk afdeling er ligeledes glad for at lægerne kommer, 
afdelingen er fuldt bemandet. 

 
3. Status for uddannelsesstillinger i regionen 

10 årlige HU stillinger, 3 har udgangspunkt i Aalborg og 7 i Aarhus. 
Stillingerne er alle blevet besat i de seneste 3-4 år. Aarhus har 14 I-stillinger 
og der er 6 I-stillinger i Aalborg. Oplever færre ansøgere til introstillinger, men 
det gælder alle specialer. Herning har 2x½ års I-stilling. Stillingen er delt med 
Aarhus pga. manglende stråleterapi i Herning.  
En udfordring i specialet er, at der efter skift til KBU fra Turnus har en stor del 
af lægerne i I-stilling begrænset intern medicinsk erfaring, som er vigtig for 
onkologien. De øvrige regioner har byttet om rundt i forløbene, så HU forløber 
starter med intern medicinsk ansættelse.  

 
4. Oplæg til diskussion om ændrede uddannelsesforløb. CR udleverede oversigt 

over nuværende forløb.  
 

a. Medicinske forløb først? Forslag om at flytte intern medicin (3. 
ansættelse) til at ligge først. YL har ønske om at man starter og slutter i 
samme onkologiske afdeling, men finder at medicinsk afdeling kan 
ligger som 1. ansættelse. Drøftelse af sagen og herefter enighed om, at 
HU forløbene kan startes med 12 måneders intern medicin. Den 
lægefaglige indstilling skal indrettes med en overgangsordning, så 
lægerne fordeles over afdelingerne løbende i de første par år. Det bør 
tydeliggøres, hvilke subspecialer i intern medicin, der giver mest gavn 
for den onkologiske uddannelse, når man tiltræder på en blandet 
medicinsk afdeling, fx HEV. Der er stor gavn af funktion i diagnostiske 
centre, der udreder patienter på mistanke om malign lidelse. 
Læringsmålene bør aftales for forløbene og beskrives i 
uddannelsesprogrammerne, så det giver mening for HU i onkologi. 
Forslag om en hovedvejleder eller mentor for deres samlede 
onkologiske HU, når de starter i intern medicin, så der bliver et 
samarbejde, der kan forebygge evt. uhensigtsmæssige forløb, særligt 
360 grader og ”bløde” kompetencer.  

 
b. Hæmatologisk afdeling vil i den nye model gerne have forløb på 12 

måneder i Aalborg, enten gastromedicin eller hæmatologi, idet det giver 
mere kontinuerte forløb for de yngre læger og dermed bedre trivsel. 
Hæmatologisk afdeling i Aalborg har bredere uselekteret intern 
medicinsk indtag end i Aarhus. Forløbene tilrettelægges med mulighed 
for 12 måneders forløb i starten af HU på enten Gastromedicinsk eller 
hæmatologisk, så de 3 forløb fordeles.  

 
c. Hoveduddannelse på onkologisk, Herning? Forslag om at flytte nogle af 

stillingerne med seks måneders hæmatologi til onkologisk afdeling 
HEV. Forslaget blev tiltrådt.  

 
d. Flytning af enkelte forløb fra hæmatologi til onkologi? Der er stillet 

forslag om tre principielle forløbstyper, der betyder, at hæmatologi 
udgår som fast del af HU. Der bliver forløb med 12 måneders intern 
medicin som 1. år. Herefter rene onkologiske forløb 24+12+12 eller 
forløb med udgangspunkt i Aarhus med 18+6+12+12, hvoraf de 6 



 

 

måneder er enten onkologisk afdeling i HEV eller hæmatologi i Aarhus. 
Nogle forløb udveksles Aarhus Aalborg og nogle Aarhus Odense.  

 
Carsten Rytter udarbejder en skitse over mulige forløbstyper og fremtidig 
fordelingsplan, samt en overgangsordning. Lægefaglig indstilling udarbejdes i 
samarbejde med VUS. Der arbejdes efter en godkendelse i foråret. 

 
5. Implementering af ny målbeskrivelse, uddannelsesprogrammer og Logbog.net  

Målbeskrivelsen er vedtaget for et år siden og PKL er i gang med at udarbejde 
uddannelsesprogrammer. I-programmerne forventes godkendt i marts. HU 
programmer afventer nye forløbstyper, men forventes klar i løbet af foråret 
2015.  

 
6. Status for national 360 graders feedback. Specialet har egne spørgsmål til 

evalueringen, der således er specialespecifik. Man ønsker, at evalueringen 
foretages i ansættelserne i de onkologiske afdelinger en gang i hvert delforløb. 
I læger vurderes efter 4 måneder. Det vil være relevant at lave intern 
medicinsk 360 graders evaluering, når de fremover er ansat i 12 måneder i 
samme afdeling. 360 graders evalueringen skal munde ud i en handleplan. 
Handleplanen kan videregives, mens rapporten er personlig.  

 
7. Dato for inspektorbesøg i Aalborg. Opfølgningsbesøg i Aalborg forventes til 

efteråret.  
 
8. Nyt fra VUS  

a. Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel, hvilket betyder, at 
når man vender tilbage fra barsel, fortsætter man forløbet, hvor man 
afbrød det. Resten af forløbet forskydes tilsvarende. 

b. Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden. Referater fra 
uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på VUS’ 
hjemmeside. Det gælder både de videreuddannelsesregionale og 
nationale uddannelsesudvalgsmøder.  

c. Godkendte i-stillinger. Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. stor 
fokus på, hvorvidt formelt kvalificerede uddannelsessøgende nægtes 
ansættelse i specialerne. VUS øger monitoreringen af dette område. 

d. Signering og kontrasignering af logbøger VUS er blevet opmærksomme 
på, at en del ansøgere til HU-forløb mangler signeringer og 
kontrasigneringer i deres logbøger. Vi vil derfor opfordre jer til at nævne 
hjemme på afdelingerne, at folk skal huske at underskrive og stemple 
de uddannelsessøgendes logbøger på hver side, så de ikke står og 
mangler stempler, når de søger flere år efter. 

e. Ny vejledende retningslinje for sammensætning af 
hoveduddannelsesforløb er godkendt i Det regionale Råd, se 
hjemmesiden. 

f. Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen om deltidsansættelser i 
den lægelige videreuddannelse 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/opdateret-vejledning-
om-deltidsansaettelser-i-den-laegelige-videreuddannelse  

g. Der er kommet en ny vejledning om forskningstræning  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444  

h. Rapport om 5-årsfristen 
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2014/Marts/
Ny-5-aarsfrist-skal-faa-flere-laeger-til-at-specialisere-sig.aspx 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/opdateret-vejledning-om-deltidsansaettelser-i-den-laegelige-videreuddannelse
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/opdateret-vejledning-om-deltidsansaettelser-i-den-laegelige-videreuddannelse
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2014/Marts/Ny-5-aarsfrist-skal-faa-flere-laeger-til-at-specialisere-sig.aspx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2014/Marts/Ny-5-aarsfrist-skal-faa-flere-laeger-til-at-specialisere-sig.aspx


 

 

5årsfristen: Frem til 1. april 2015 er 4årsreglen og 5årsfristen sat ud 
af kraft, så også uddannelsessøgende, der tidligere har overskredet 
fristen, kan søge på lige fod med andre. Dette gælder både danske 
statsborgere, EU-borger og tredjelandslæger. 

i. Vejlednings APP’en ligger klar til download til Android telefoner. Den 
kan hentes i Google Play eller scannes direkte her: 

 
j. Forskningsfremmepuljen: Det er muligt at søge midler til videreførelse 

af projekter, der er påbegyndt som forskningstræningsprojekter. Der 
kan søges portioner af 50.000 kr. fortrinsvis til omsætning af resultater 
fra forskningstræningsprojektet til en egentlig projektprotokol eller 
udførelsen af et mindre velafgrænset projekt. Ansøgning sendes til 
Videreuddannelsessekretariatet att. forskningsfremmepuljen 
(charcarl@rm.dk). 

k. Sprogundervisning: Der er stadig tilbud om sprogundervisning til 
uddannelseslæger i både Region Nordjylland og Region Midtjylland. I 
Nordjylland fungerer det sådan, at arbejdspladsen betaler for 
kompetenceudvikling. 

 
 

9. Evt.   
Ophold i palliativt team. Kan arrangeres som uddannelsesdag. Hvis man 
ønsker det som regulært ophold bør det være mindst to måneder. CW har 
forslag om, at der blev lagt nogle dage ind som obligatorisk, så man oplever fx 
hospice eller hjemmebesøg.  

 
10.  Næste møde: 23. september kl. 15.30-17.30, Biblioteket 3. sal, Onkologisk 

afdeling AUH. Carsten Rytter står for bestilling af kaffe og kage.  
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