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1. Indledning 

Uddannelse til speciallæge i Klinisk onkologi er beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i specialets 
målbeskrivelse. Både introduktions- og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannel-
sesbog/portefølje, som udleveres ved første ansættelse i forløbet og demonstreres af hovedvejleder. I porte-
føljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læ-
ringsprocessen, samt skemaer til dokumentation (checkliste, der kan overføres til logbogen) for godkendelse 
af de obligatoriske kompetencemål og kurser i den elektroniske logbog, som er betingelsen for at opnå speci-
allægeanerkendelse.  

 

Specielle regionale forhold 

Introduktionsuddannelsen i Klinisk onkologi i Videreuddannelsesregion Nord foregår ved 12 måneders ansæt-
telse på ét af de onkologiske centre i Aalborg eller Aarhus. Dette uddannelsesprogram omfatter 12 måneders 
ansættelse i Aalborg. 

 

Hoveduddannelsen i Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord (opslag i maj og november) tager ud-
gangspunkt på ét af de to primære onkologiske centre i Aarhus eller Aalborg, herefter 6-12 måneder på en 
hæmatologisk afdeling, 6-12 måneder på en bred medicinsk afdeling, 12 måneder på et andet center (Aalborg, 
Aarhus eller Odense) og endeligt 12 måneder på det primære center. 

 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Klinisk_Onkologi.aspx
http://www.dasl.dk/port2008.doc
http://www.dasl.dk/port2008.doc
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2. Uddannelsens opbygning  

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram angiver, 
hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og 
varighed 

 

 

1. Ansættelse 

Onkologisk afdeling 

Aalborg Universitetshospital 

Hobrovej 18-22 

12 måneder 

 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Klinisk_Onkologi.aspx
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2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder 
- herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammer 
 

Nedenfor findes kort beskrivelse af det ansættelsessted, lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeud-
dannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets 
hjemmeside ud fra de anførte links. 
 
Kurser og kongresser 
Introduktionsuddannelsen i Klinisk onkologi omfatter ikke obligatoriske kurser, men der tilbydes i alt 5 kursus-
dage (2 dage i radioterapi i Aarhus, 2 dage i medicinsk behandling i Odense eller København og 1 dag i GCP i 
Aarhus). Kurset i radioterapi indeholder en e-learningsdel, som skal afsluttes nogle dage før tilstedeværelse, 
og der kan evt. aftales en kompensationsfridag med afdelingen. Til disse kurser bevilges tjenestefrihed med 
løn og rejse/opholdsudgifter dækkes af afdelingen. 
Se DSKO´s hjemmeside for terminer og kursusbeskrivelser. 
 
Der forventes ikke mulighed for kongresdeltagelse medmindre særlige forhold gør sig gældende. 
 
Forskning 
Klinisk onkologi er et speciale med meget grundforskning, og hvor en stor del af behandlingerne bygger på 
klinisk forskning. Det er derfor naturligt, at den uddannelsessøgende viser interesse for forskning og gerne 
deltager aktivt heri. Afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge vil supervisere, motivere og vejlede om del-
tagelse i forskningsopgaver. Afdelingen har desuden et forskningsudvalg (FoU), og der arbejdes multidiscipli-
nært. Der er møde x 1 månedligt, og i FoU vurderes alle forskningsopgaver. 
 
 
1. ansættelse: Onkologisk afdeling , AalborgUH. 
 
Ansættelsesstedet generelt. 
Se afdelingens hjemmeside her. 
 

Det onkologiske center i Aalborg varetager alle diagnosegrupper og alle behandlingsmodaliteter, bortset fra 
enkelte højt specialiserede funktioner.  

Afdelingens aktiviteter omfatter en høj forskningsaktivitet, et tæt tværfagligt samarbejde med alle relevante 
specialer og et rigt uddannelsesmiljø. Mere end halvdelen af afdelingens læger er speciallæger, og der er en 
årelang tradition for uddannelse, herunder også af lægestuderende, hvor der forventes 3-4 medicinstuderen-
de tilstede dagligt. Der er sædvanligvis ansat ca. 6 læger i introduktionsuddannelse og 12-15 læger i hovedud-
dannelse.  
Afdelingen er organiseret i 6 diagnosespecifikke teams, med en specialeansvarlig overlæge som leder af tea-
met. De 6 teams er som følger: HovedHals-, Lunge-, Mamma-, GI-, Gyn/CNS- og Uro-team. Under din intro-
duktionsstilling vil du blive tilknyttet 2-3 teams og desuden få allokeret 2 måneder af din uddannelsestid i strå-
leterapien. 
  

http://www.dsko.org/uddannelse/introduktionskurser
http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Onkologisk-Afdeling
http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Onkologisk-Afdeling
http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Onkologisk-Afdeling
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1. ansættelse 1. ansættelse 

a. Klinikforløb b. Stråleterapiforløb 

10 måneder 2 måneder 

 
A. Klinikforløb. 
Den UDS knyttes til 2-3 teams, og der tildeles én hovedvejleder (normalt en h-læge). Der er vagtfrihed første 
måned. 
De daglige arbejdsfunktioner omfatter stuegang, ambulatorium og akutfunktion. Herudover skal den UDS del-
tage i tværfaglige konferencer, herunder deltage ved Multidisciplinære teams (disse afhænger af den gruppe/ 
det team, UDS tilknyttes). Der er dagligt konference i de enkelte teams fra kl. 8:30-9:00 og igen fra 12:30-
13:00, hvor både diagnosespecifikke og mere brede problemstillinger diskuteres. 
 
Der er daglig supervision, idet stuegang gås med teamets speciallæger, dagafsnitsfunktion samt akut funktion 
vejledes ligeledes af teamets speciallæger og erfarne h-læger. Teamet planlægger og konfererer løbende un-
der stuegangen.  
 
Der afholdes fælles konference hver morgen, hvor vagtens problemstillinger fremlægges. Der afholdes heref-
ter konferencer indenfor team og stråleterapien. Her gennemgås dagens ”problempatienter” med svar på 
undersøgelser og strategi for den videre behandling. Læringsværdien fås ved fremlæggelse af patient, egen 
mening i forhold til DMCG’ernes retningslinjer om behandlingsmæssige konsekvenser og møde med patien-
ten. Stuegangen afkonfereres med teamet og andre problemstillinger af almen interesse diskuteres. UDS 
fremlægger de patienter han/hun har gået stuegang på - herunder resumé, aktuelt og plan for det videre for-
løb. Der afsættes ca. én uddannelsesdag hver anden måned, som anvendes til at opnå en forberedt kompe-
tence/delkompetence i logbogen. 
 
B. Stråleterapiforløb. 
I denne del af forløbet vejledes den UDS af en klinisk vejleder (speciallæge med dagsfunktion i stråleterapien). 
Herudover knyttes UDS til h-læger, som arbejder med kurative planer. I-lægen hjælper endvidere med indteg-
ning af simple kurative planer og de palliative planer samt hjælp med indtegning af normalvævDenne Team-
Training opfylder alle kravene til stråleterapi i logbogen. 
Arbejdet vil foregå i stråleterapien. 
UDS deltager i den daglige morgen terapikonference, hvor godkendelse af kurative planer finder sted. De pal-
liative planer godkendes 2 gange om ugen hvor planen fremlægges af UDS.  Èn gang om måneden (første 
torsdag fra 12-13) afholdes møde om styrkelse af radioterapi og radiofysik. Der tilstræbes vagtfrihed i begge 
disse måneder. 
 
De 7 roller: 
Trænes i følgende sammenhæng: 
Kommunikation - i det daglige under supervision/feedback ved ældre kollega/psykolog/ plejepersonale. Der 
afholdes 2 gange årligt kursus i kommunikation ved afdelingens psykolog. 
Sundhedsfremmer - i den daglige kontakt til patienten, hvor der rådgives om sundere livsstil. 
Samarbejder - ved MDT konferencer, gruppemøder og alle steder hvor Ad Hoc teams opstår. 
Professionel - gennem de daglige funktioner at udføre høj kvalitet, skabe egen holdning til god patientbehand-
ling og samtidigt kende sin egen begrænsning. 
Leder/administrator – gennem aktiv deltagelse i diverse teams og ved udførelse af opgaver som skriv-
ning/opdatering af instrukser, superbruger, planlægning af tværfaglige møder m.m. 
Akademiker - ved at udføre overkommelige opgaver ifbm kliniske forsøg og gerne deltage i mindre videnska-
belige projekter, hvor afdelingen har et udbud af muligheder. 
 
Undervisning 



010101-0101 Nn Mm   
   
 Udgave januar 2016 

7 

 
Konferencer: 
Alle deltager så vidt det er muligt i alle konferencer. 
 
Formaliseret undervisning: 
Der undervises for alle læger én time hver tirsdag morgen (emner af interesse for alle), alternerende med un-
dervisning i afdelingen. Sidstnævnte hyppigt af eksterne undervisere. Mandag, onsdag og fredag er der i for-
bindelse med morgenkonferencen morgenminut, der planlægges af for- og bagvagt i forening. Hver torsdag er 
der efter konferencen enten protokolmøde eller intern undervisning ved afdelingens egne læger. UDS forven-
tes at bidrage med morgenminut i forbindelse med vagter og intern undervisning om torsdagen1-3 gange i 
forløbet. 
 
Forskning 
Introduktionsstillingen bør friste til deltagelse i ovennævnte mindre forskningsprojekter. Der vil være mulig-
hed for at lave en projektbeskrivelse for evt. PhD projekt, hvis den rette opgave findes. Den kliniske professor 
er ansvarlig for samtlige kliniske projekter og Forskningsudvalget (FoU). 
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3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 
 

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetence-
vurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. (Læs Målbeskrivelsen her).  

Kompetencevurderingen kan foretages af hovedvejleder eller en klinisk vejleder på højere uddannelsesniveau. Vurderingen skal følges og dokumenteres i 
checklisten, hvor uddannelsesansvarlig overfører til logbogen, hvor denne ikke er underskrevet. UDS bør altid bære checklisten på sig, så kompetencer 
eller dele heraf kan opnås, når den kliniske situation opstår. UDS planlægger – gerne én gang månedligt med sin hovedvejleder opnåelse af kompetencer 
ved anvendelse af de tilgængelige redskaber i Porteføljen (Mini-CEX, Struktureret observation og læringskontrakt). 

De obligatoriske samtaleark er lagt på elektronisk form i Aarhus og i papirudgave i Herning 

 

Indholdet og rækkefølgen i nedenstående checkliste er ”sakset” fra målbeskrivelsen. 

I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt 
efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsmetoder vises for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkre-
te ansættelsessted er ligeledes beskrevet i målbeskrivelsen. 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Klinisk_Onkologi.aspx
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CHECKLISTE (For læringsniveau og lægeroller – se målbeskrivelsen) 

Kompetence mål. 

STUEGANG. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevur-
deringsmetode  

Tid 

Md 

1. Danne sig overblik over 
stuegangen og prioritere op-
gaverne i samarbejde med 
stuegangsteamet (forstue-
gang) 

Planlægge eget arbejde og 
egen arbejdstid – skabe over-
blik.  
Initiere samarbejdet med andre 
faggrupper.  
Kende egne grænser  

Klinisk mesterlære 3600 FeedBack 
Mini-CEX  

1-6 

2. Bidrage til et aktivt lærings-
miljø, herunder oplæring af 
andre 

Vejlede og supervisere yngre 
kolleger, medicinstuderende og 
plejepersonale  
 

Klinisk mesterlære  
Vejlederkursus 
 

3600 FeedBack 
Godkendt kursus 
 

7-10 

3. Lave undersøgelsesplaner 
for, diagnosticere og behandle 
almindeligt forekommende 
komplikationer til kræftsyg-
domme og deres antineopla-
stiske behandling 

Anvende basale diagnostiske 
og terapeutiske procedurer. 
Fortolke og anvende undersø-
gelsesdata. Behandle i henhold 
til god medicinsk standard 
 

Klinisk mesterlære  
Selvstudium 
Kursus 

Mini-CEX 
Godkendt kursus 
 

7-10 

4. I åben dialog informere pati-
ent og pårørende om under-
søgelses- og behandlingsplan 

Forhandle fælles agenda med 
patienten og bidrage til at pati-
enten kan tage vare på egen 
behandling. Sikre forståelse og 
accept af planer  
 

Klinisk mesterlære 
Kursus  
 

3600 FeedBack 
Mini-CEX 

1-6 

5. Iværksætte understøttende 
og lindrende behandling af 
kræftpatienter 

Hvis relevant, i multidisciplinært 
regi  
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Mini-CEX 
Godkendt kursus 
 

1-6 
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Kompetence mål. 

STUEGANG. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
ringsmetode  

Tid 

Md 

6. Iværksætte rehabilitering i 
multidisciplinært regi 

 Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

Case-baseret diskus. 7-10 

7. På basalt niveau mundtligt 
og skriftligt forelægge pro-
blemstillinger for kolleger og 
andet sundhedspersonale, 
således at dette kan lægges til 
grund for relevante beslutnin-
ger 

Formulere faglige problemstil-
linger, som kræver tilsyn fra 
andre afdelinger. Præsentere 
relevante problemstillinger ved 
teamkonference 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

3600 FeedBack 
MiniCex 

7-10 

8. Gennemføre samtaler med 
pårørende ved dødsfald 

 Klinisk mesterlære 
Kursus 
 

Struktureret vejleder-
samtale 
Godkendt kursus 

7-10 

9. Optage onkologisk oriente-
ret anamnese og gennemføre 
onkologisk orienteret objektiv 
undersøgelse, svarende til god 
medicinsk standard. 

Anvende viden om medicin, 
medicinsk kræft-behandling og 
radioterapi, som er fyldestgø-
rende i relation til patientens 
problemer på biomedicinske, 
sociale og psykologiske områ-
der 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

MiniCex 
Case-baseret diskus. 

 1-6 

10. Fortolke parakliniske fund, 
anamnese, vitale værdier mv. i 
patientbehandlingen, herunder 
kunne udarbejde forslag til en 
problemorienteret undersøgel-
sesplan, angive sandsynlig 
diagnose og differentialdiag-
nose(r) 

Basere behandling af den en-
kelte patient på viden om effekt 
og bivirkninger af medicinsk 
kræftbehandling og radioterapi 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

Mini-CEX 
Case-baseret diskus. 

7-10 
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Kompetence mål. 

STUEGANG. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
ringsmetode  

Tid 

Md 

11. Fortolke basale billeddiag-
nostiske og andre parakliniske 
procedurer  
 

Basere udredning af den enkel-
te cancerpatient på viden om 
cancerbiologi, medicinsk kræft-
behandling og radioterapi  
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

Mini-CEX 
Case-baseret diskus. 

1-6 

12. Træffe kliniske beslutnin-
ger for den enkelte patient på 
en måde, der opfylder kravene 
til god medicinsk standard 

Anvende viden om behand-
lingsmodaliteter herunder bru-
ge afdelingens retningslinjer, 
kende til regionale og nationale 
standarder og følge principper 
for Evidence Based Medicine 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Mini-CEX 
Godkendt kursus 

7-10 

 

Kompetence mål. 

AMBULATORIUM. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
ringsmetode  

Tid 

Md 

13. Danne sig et overblik over 
den onkologiske patient 

I den aktuelle situation kunne 
fremdrage det væsentlige 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

3600 FeedBack 
Case-baseret diskus. 

1-6 

14. Anvende viden om onkolo-
gi til at informere om rationalet 
for behandling og mulige bi-
virkninger 

Herunder at indhente informe-
ret samtykke for såvel medi-
cinsk behandling som strålete-
rapi i henhold til sundhedslov-
givningen 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

Mini-CEX  
3600 FeedBack 
 

7-10 

15. Gennemføre en patient-
samtale, som afdækker patien-
tens problemer på det medi-
cinske, sociale og psykologi-
ske område komplikationer til 
kræftsygdomme og deres anti-
neoplastiske behandling 

Anvende viden om god kom-
munikation til at opnå fyldest-
gørende oplysninger og etable-
re god kontakt til patient og på-
rørende  
 

Klinisk mesterlære 3600 FeedBack  
Mini-CEX  
  

7-10 

16. Indhente og anvende op-
lysninger om den enkelte pati-
ents evne og indstilling til at 

Afdække barrierer og iværk-
sætte tiltag til at forbedre com-
pliance og bidrage til at patien-

Klinisk mesterlære 
 

3600 FeedBack  
Mini-CEX  
 

7-10 
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gennemføre undersøgelse og 
behandling 

ten kan tage vare på egen be-
handling. 

17. Udføre basale kommunika-
tionsopgaver i forbindelse med 
patienters deltagelse i kliniske 
studier i henhold til GCP 

Anvende viden om GCP og 
påtænkt forsøgsbehandling til 
at informere om protokoller i 
henhold til forsøgspersoner 
rettigheder 
 

Klinisk mesterlære 
Kursus 

3600 FeedBack 
Mini-CEX 
Godkendt kursus  

1-6 
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Kompetence mål. 

AMBULATORIUM. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
rings 

metode  

Tid 

Md 

18. Forstå basale molekylær-
biologiske processer ved ud-
vikling af kræft, de hyppigste 
kræftformers vækst og meta-
stasering 

Forstå cancerbiologi og can-
cersygdommes naturhistorie, 
sygdomsstadie og prognose i 
forhold til rådgivningen af den 
enkelte patient 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Mini-CEX 
Case-baseret diskus. 
Godkendt kursus 

1-6 

19. Beskrive basale cellekine-
tiske og farmakologiske prin-
cipper for medicinsk antineo-
plastisk behandling ved kræft-
sygdom 

Opnå viden om medicinsk 
kræftbehandling  
 

Selvstudium 
Kursus 

Case-baseret diskus. 
Godkendt kursus 

7-10 

20. På basalt niveau beskrive 
indikationer og mål for medi-
cinsk antineoplastisk behand-
ling 

Forstå principperne i den medi-
cinske kræftbehandling af den 
enkelte patient 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Case-baseret diskus. 
Godkendt kursus 

1-6 

21. Planlægge, dosere og ad-
ministrere hyppigt anvendte 
medicinsk anti-neoplastiske 
behandlinger 

Anvende viden om medicinsk 
kræftbehandling, herunder at 
varetage interaktion med andre 
stoffer   
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Case-baseret diskus. 
Godkendt kursus 

1-6 

22. Forstå betydningen af pati-
entens komorbide tilstand 
mhp. risici/benefit ved medi-
cinsk antineoplastisk behand-
ling 

Forklare risici ved kombinatio-
ner af kirurgi, medicinsk kræft-
behandling, kirurgi og radiote-
rapi i behandlingen af den en-
kelte patient og dennes ko-
morbide tilstand 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Mini-CEX 
Godkendt kursus 
 
 

7-10 
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Kompetence mål. 

AMBULATORIUM. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
rings 

metode  

Tid 

Md 

23. Iværksætte relevant ud-
redning på mistanke om reci-
div 
 

Anvende viden om cancerbio-
logi i udredningen af den enkel-
te patient 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
 

Case-baseret diskus. 
Godkendt kursus 

7-10 

24. Anvende basale principper 
i relation til understøttende, 
lindrende og øvrig palliativ be-
handling 

Anvende viden om onkologi-
ske, kirurgiske og medicinske 
muligheder til understøttende 
og lindrende behandling af den 
enkelte patient 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Case-baseret diskus. 
Godkendt kursus 

1-6 

25. Forklare forskellige mulig-
heder for rehabilitering og ind-
drage KRAM (kost, rygning, 
alkohol og motion)-faktorer 

Kunne beskrive relevant reha-
bilitering og henvise til samar-
bejdspartnere – f.eks. lave 
genoptræningsplaner til ekster-
ne samarbejdspartnere i kom-
muner og andre sektorer. 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 
 

Case-baseret diskus. 
Godkendt kursus 
 

7-10 

26. Diagnosticere og behandle 
de almindeligst forekommende 
komplikationer til kræft og den 
anti-neoplastiske behandling 

Anvende viden om onkologi-
ske, kirurgiske og medicinske 
muligheder til at behandle 
komplikationer hos den enkelte 
patient 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Mini-CEX 
Godkendt kursus 
 

7-10 

 

  



010101-0101 Nn Mm        Udgave januar 2016 15 

Kompetence mål. 

AMBULATORIUM. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
rings 

metode  

Tid 

Md 

27. Indgå i tværfaglige teams 
med kolleger og andet sund-
hedspersonale 

Deltage aktivt og konstruktivt i 
samarbejdet og bidrage til løs-
ning af onkologiske problemer 
 

Klinisk mesterlære 3600 FeedBack 1-6 

28. Informere og rådgive pati-
enter og personale i sundheds-
fremme, fx rygning, soldyrk-
ning o.l. 

Anvende viden om adfærd, der 
øger risiko for sygdomsudvik-
ling, i rådgivningen af persona-
le og den enkelte patient 
Bidrage til at patienten kan tage 
vare på egen behandling og 
eget helbred. 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

Struktureret vejleder-
samtale 
 

1-6 
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Kompetence mål. 

VAGT. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
ringsmetode  

Tid 

Md 

29. Optage en vagtre-
levant onkologisk orien-
teret anamnese og ob-
jektiv undersøgelse, 
svarende til god medi-
cinsk standard 

Med afsæt i akutte problemstillinger 
af biomedicinsk, social og psykologisk 
karakter 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

Case-baseret diskus. 1-6 

30. Modtage akutte pa-
tienter og iværksætte 
initial behandling 

Skelne mellem ko-morbiditet, cancer-
relaterede pro-blemer og komplikatio-
ner til onkologisk behandling. Initiere 
og gennemføre patientrelateret sam-
arbejde rettet mod den konkrete op-
gave 
 

Klinisk mesterlære Case-baseret diskus. 
3600 FeedBack 
 
 

1-6 

31. I akutte situationer 
træffe kliniske beslut-
ninger på en måde der 
opfylder kravene til god 
medicinsk standard 

Anvende afdelingens retningslinier, 
kende til regionale og nationale stan-
darder og følge principper for Eviden-
ce Based Medicine 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

Case-baseret diskus. 1-6 

32. Gennemføre en fyl-
destgørende patient-
samtale 

I relation til patientens akutte proble-
mer  
 

Klinisk mesterlære Mini-CEX 
3600 FeedBack 
 

1-6 

33. Håndtere patienter 
og pårørende i krise 

Herunder de særlige problemstillinger 
i forbindelse med den døende patient. 
Sikre at der ikke sker misforståelser 
og tab af væsentlig information. 
 

Klinisk mesterlære Case-baseret diskus. 
3600 FeedBack 
 

7-10 
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Kompetence mål. 

VAGT. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
ringsmetode  

Tid 

Md 

34. På et grundlæggen-
de niveau mundtligt og 
skriftligt kunne forelæg-
ge akutte problemstillin-
ger for samarbejdspart-
nere 

Gennemføre vagtrapportering, der kan 
danne grundlag for relevante behand-
lingsbeslutninger 
 

Klinisk mesterlære Mini-CEX 
3600 FeedBack 
 

1-6 

35. Afvikle akutte opga-
ver og lede vagtholdet 

Ved modtagelsen af den akutte pati-
ent 
 

Klinisk mesterlære 3600 FeedBack 
 

7-10 
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Kompetence mål. 

STRÅLETERAPI. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
ringsmetode  

Tid 

Md 

36. Anvende teoretisk 
viden om fysiske og 
radiobiologiske effekter 
af strålebehandling 

På et grundlæggende teoretisk ni-
veau 
 

Selvstudium  
Kursus 

Mini-CEX 
Godkendt kursus 
 

11-12 

37. Formulere indikatio-
nen for og henvise til 
strålebehandling 

Kende de hyppigste indikationer for 
palliativ strålebehandling og afveje 
symptomer overfor ordineret be-
handling 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Mini-CEX 
Godkendt kursus 
 
 

11-12 

38. Forklare relevans af 
valgt behandlings-
regime og tilgængeligt 
billeddiagnostisk mate-
riales betydning for strå-
lebehandling 

Kende til doser, fraktioneringsmøn-
stre, feltteknik, tidligere behandling 
og anden samtidig anti-neoplastisk 
behandling 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Mini-CEX 
Godkendt kursus 
 
 

11-12 

39. Redegøre for fiksa-
tionsteknikker 

Have set forskellige former for fiksa-
tion og lejring 
 

Klinisk mesterlære Struktureret vejleder-
samtale 

11-12 

40. På basis af indhen-
tede informationer, 
sammen med kollegaer, 
forstå en behandlings-
plan 

Under supervision kunne indtegne 
target og relevante risikoorganer 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Mini-CEX 
Godkendt kursus 
 
 

11-12 

41. Redegøre for biolo-
giske effekter af ionise-
rende stråling 

Kende behandingseffekt og de al-
mindelige tidlige og sene komplikati-
oner  
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 
Opgave 

Mini-CEX 
Case-baseret diskus. 
Godkendt kursus 
 
 

11-12 
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Kompetence mål. 

STRÅLETERAPI. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevur-
deringsmetode  

Tid 

Md 

42. Forklare patienten 
om behandlingsmål og 
bivirkninger af strålete-
rapi 

 Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

Mini-CEX 
 

11-12 

43. Indhente informeret 
samtykke til behandling 

 Klinisk mesterlære Mini-CEX 
 

11-12 

44. Bidrage til et aktivt 
læringsmiljø, herunder 
oplæring af andre 

Oplæring af kolleger på samme ud-
dannelsesniveau 
 

Klinisk mesterlære 3600 FeedBack 
 

11-12 
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Kompetence mål. 

IKKE DIREKTE PATI-
ENTKONTAKT. 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
ringsmetode  

Tid 

Md 

45. Forstår principperne 
for udredning og stadie-
inddeling af hyppige 
former for kræft. 

Forstår herunder betydningen af can-
cerbiologi i udredningen af den enkel-
te patient. Foretage stadieinddeling 
med brug af opslagsværker 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 
Kursus 

Case-baseret diskus. 
Godkendt kursus 
 

7-10 

46. Mundtligt og skriftligt 
fremlægge problemstil-
linger for kolleger og 
andet sundhedsperso-
nale 

Mhp. at dette kan lægges til grund for 
relevante beslutninger, herunder ved 
tværfaglige konferencer 
 

Klinisk mesterlære 
Kursus 
 

3600 FeedBack 
Mini-CEX 
Godkendt kursus 

1-6 

47. Kendskab til lovgiv-
ning og regler med rele-
vans for det onkologiske 
speciale 

Herunder lov om patientsikkerhed, 
sundhedsloven og acceleratorbe-
kendtgørelsen 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

Struktureret vejleder-
samtale 

7-10 

48. Foretage og anven-
de litteratursøgning 

Til forslag om løsning af kliniske pro-
blemstillinger 
 

Opgave/ Undervis-
ning 

Bedømmelse af opga-
ve 
Mini-CEX 

7-10 

49. Fremlægge viden-
skabelig litteratur 

Til diskussion ved f.eks. Journal Club  
 

Opgave/ Undervis-
ning 

Bedømmelse af opga-
ve 
 

7-10 

50. Forklare basale 
principper i den medi-
cinske statistik og basa-
le principper i klinisk 
epidemiologi 

Ved fremlæggelse i større forum, 
f.eks. til Journal Club  
 

Opgave/ Undervis-
ning 

Bedømmelse af opga-
ve 
 
 

7-10 

51. Formidle et viden-
skabeligt budskab til 
kolleger 

Holde et lille videnskabeligt indlæg 
 

Opgave/ Undervis-
ning 

Bedømmelse af opga-
ve 
 

1-6 

52. Vurdere egen faglig 
formåen 

Herunder åbent at tilkendegive græn-
ser for egen formåen og opsøge assi-
stance ved behov  
 

Selvstudium 3600 FeedBack 1-6 
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Kompetence mål. 

STUEGANG. 

 

Konkretisering  

af mål 

Læringsmetoder  Kompetencevurde-
rings 

metode  

Tid 

Md 

53. Strukturere egen 
faglig udvikling og do-
kumentere egen læring 

Herunder at demonstrere fremdrift i 
egen uddannelses- og handleplan 
 

Selvstudium 3600 FeedBack 
Struktureret vejleder-
samtale 

1-6 

54. Redegøre for afde-
lingens politik og rutine 
vedr. utilsigtede hæn-
delser og alvorlige fejl 

Beskrive egne handlinger i situationer, 
hvor der er begået fejl eller utilsigtede 
hændelser 
 

Klinisk mesterlære 
Selvstudium 

Struktureret vejleder-
samtale 

1-6 
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3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal an-
vendes på det enkelte ansættelsessted 
 

Se generel beskrivelse af metoderne i målbeskrivelsen 
 
1. ansættelse: Onkologisk afdeling, AalborgUH. 
 
Læringsmetoder 
Læring sker i de kliniske situationer på stuegang (altid sammen med en ældre kollega, som kan supervisere), i 
ambulatoriet (altid flere spor hvor supervision og evt. bytning af patienter kan aftales), ved diverse konferen-
cer og i undervisningssituationer (morgenminut, Journalclub og teammøder). Den UDS skal også her være 
fremme i skoene for at finde de rette læringssituationer og foreslå opgaver til egen løsning. Metoderne er 
teoretisk viden ved selvstudium og vise sine færdigheder over for mester. En opgave opstår typisk i klinikken, 
hvor UDS sammen med vejleder definerer et mindre, videnskabeligt projekt til fordybelse og fremlægning. 
 
Kompetencevurderingmetoder 
360 graders feedback gennemføres elektronisk i den 4. måned efter aftale med FeedBack-giveren i din grup-
pe. De strukturerede vejledersamtaler udføres på initiativ af UDS med hovedvejleder og ved behov med den 
uddannelsesansvarlige overlæge. UDS tager initiativ til og skal forberede sig til case-baseret diskussion, 360 
graders feedback og Mini-CEX. En opgave vurderes af vejleder ved feedback.  
 
 
3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning 
 
Specialespecifikke kurser 
Der indgår tilbud om i alt 5 dages ikke-obligatoriske kurser i GCP-regler (afholdes lokalt), medicinsk onkologi 
og radioterapi. 
 
Generelle kurser 
De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges hovedsage-
ligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel på 
kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regi-
onale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. 
Der henvises til målbeskrivelsen, hjemmeside for kursusbeskrivelse ved det regionale videreuddannelsesse-
kretariat.  
 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Klinisk_Onkologi.aspx
http://www.auh.dk/
http://www.dsko.org/uddannelse/introduktionskurser
http://www.dsko.org/uddannelse/introduktionskurser
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Klinisk_Onkologi.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser/obligatoriske+kurser/generelle+kurser


010101-0101 Nn Mm   
   
 Udgave januar 2016 

23 

4. Uddannelsesvejledning  

Under ansættelsen gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. 
  

1. ansættelse: Onkologisk afdeling, AalborgUH. 
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
I onkologisk afdeling ligger det uddannelsesmæssige ansvar hos UAO og de 2 UKYL. Der refereres direkte til 
den ledende overlæge. Der afholdes uddannelsesmøder med deltagelse af UDS læger, UAO og ledende over-
læge den 1. onsdag i måneden fra 15 – 16. Alle speciallæger er daglige kliniske vejledere. Uddannelsessøgen-
de er klinisk vejleder ét niveau ned (h-læge til i-læge) og ældre i-læge til yngre i-læge. 
Skemalægningsfunktion varetages af én overlæge, og der tilstræbes en uddannelsesmæssig udvikling i opga-
ver svarende til den enkeltes erfaring og evner. 
 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Der afholdes introduktionssamtale ved hovedvejleder i ansættelsens 1. måned. Justeringssamtalen afholdes 
efter 4-6 måneder, og der afholdes slutsamtale efter opholdet i terapien, hvor der også gives karrierevejled-
ning. 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 
Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes af hovedvejleder ved introsamtalen, og der anvendes skabelo-
nen for AAU i elektronisk form. Planen koordineres med UAO ved specifikke problemstillinger – samme gæl-
der problematiske forløb. Hele forløbet godkendes af én af de 5 hovedvejledere/UAO. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Se punkt 2.1 og afdelingens hjemmeside.

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Klinisk_Onkologi.aspx
http://www.auh.dk/
http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/onkologisk+afdeling+d?
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5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for lægers 
videreuddannelse1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i den lægelige vide-
reuddannelse (kap. 1, § 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via 
yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektorrapporter for alle afdelinger. 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil løbende følge 
disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesud-
valg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand4. 
 
5.1 Evaluer.dk 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddannelsessteder-
ne elektronisk via system på evaluer.dk. 
 
Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad 
angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammer. Eva-
lueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log-in via mail fra Videreuddannelsessekre-
tariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden 
www.evaluer.dk. 
 
Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et 
gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har 
adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst 
oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sam-
menligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evaluerin-
ger i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. 
 
5.2 Inspektorrapporter 
Sundhedsstyrelsen5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelin-
ger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens be-
kendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV 
løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrappor-
terne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de 
enkelte hospitaler og afdelinger. Inspektorrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den 
Postgraduate Kliniske Lektor i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbe-
falinger i samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 
 
5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg6  
Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets videreuddan-
nelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage til sikring af en ensar-
tet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for specialet. Uddannelsesudvalge-
ne bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og inspektorrapporter og følge op på disse 
via PKL i specialet, som også informerer DRRLV. 

                                                           
1
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  

2
 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d  

3
 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg  

4
 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse 

5
 http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx  

6
 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 

http://www.evaluer.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg
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6. Nyttige kontakter 
 

Uddannelsesansvarlig overlæge 
Der henvises til hjemmesiden for ansættelsesstedet Onkologisk afdeling, AalborgUH 
 
Postgraduat klinisk lektor for dette speciale:  
Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat  
www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
Specialeselskabets hjemmeside 
www.DSKO.org 
 
Sundhedsstyrelsen   
www.sst.dk 
 
Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 
Videreuddannelsesregion Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk 
Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 
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http://www.dsko.org/
http://www.dsko.org/
http://www.sst.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
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http://www.laegeuddannelsen.dk/

