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Aarhus den 26/11 2012. 
 
Undertegnede er PKL i Klinisk Onkologi ved Videreuddannelsesregion Nord og har 
dermed ansvar for opfølgning på inspektorbesøg.  
Det er også mit ansvar at tage stilling til om uddannelsen foregår fuldt forsvarligt på de 
uddannende afdelinger (onkologiske, hæmatologiske og intern medicinske afdelinger). 
 
Baggrund. 
Onkologisk afdeling i Aalborg har uddannelsesansvar i klinisk onkologi og der er uddannet 
mange dygtige onkologer derfra. Den ny speciallægeuddannelse har stillet store krav til 
formaliseret uddannelse og det kræver i dag flere ressourcer end førhen. 
 
Der er gennemført inspektorbesøg maj 2004 med evaluering ifht. ”gammel uddannelse”. 
Konklusionen var en meget positiv vilje til at gennemføre god uddannelse. Dagligdagen 
var dog præget af stor arbejdsbelastning med årsag i mange ubesatte afdelingslæge- og 
uddannelsesstillinger. Rekruttering til disse stillinger ses problematisk, også i fremtiden. 
Der blev foreslået forskellige tiltag og genbesøg et år senere. 
 
Man gennemførte næste inspektorbesøg november 2006 og dermed evaluering ifht. ny 
speciallægeuddannelse. Barrierne var et stadigt stort antal ubesatte stillinger, mangel på 
ansøgere til introduktions- og kursusstillinger samt manglende implementering af 
løsningsmuligheder til forbedring af uddannelsen – alt sammen udtryk for stor 
arbejdsbelastning, der ikke levnede tid til uddannelse.  
2 indsatsområder blev ratet 1 (utilstrækkeligt) og 7 blev ratet 2 (behov for forbedringer). 
Der blev foreslået indsats overfor vejledere, uddannelsesdage, teamstruktur (øget 
tilgængelighed af ældste læger), stråleterapien (samarbejdsaftaler og 
introduktionsperiode) og ambulatoriet (længere tid til hver patient og opgaveglidning).  
Rapporten blev aldrig underskrevet og ”svæver derfor stadig i det uvisse”. 
 
Siden årtusindskiftet har rekruttering til afdelingen af såvel uddannelsessøgende som 
speciallæger været meget vanskellig. I perioder har ingen af de normerede i-stillinger 
været besat, der er fortsat ubesatte gamle h-forløb. Nogle funktioner har været løst af 
ældre læger fra andre specialer og andre lande, men disse har ikke kunnet fastholdes. 
H-stillinger udgået fra Aarhus bidrager nu eller på sigt med 5 årsværk (h-læger i 4. år af 
deres speciallægeuddannelse) og det er indtil videre lykkedes at fastholde disse forløb. 
Der har de sidste mange år kun været én ansøger med i-stilling fra Aarhus, som har søgt 
en h-stilling udgående fra Aalborg - på trods af overskydende ansøgere. 
Følgegruppen har søgt at tilgodese rekruttering i Aalborg gennem mindre køreafstand til 
uddannelsessteder, men dette har ikke fyldt omtalte huller. 
Funktionen som uddannelsesansvarlig har nyligt skiftet hænder og der er nu 2 overlæger 
med denne funktion. 
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Aktuelt. 
Der er gennemført nyt Inspektorbesøg september 2012. I rapporten er ingen emner ratet 
1, men 8 emner rates 2 (behov for forbedringer). 
Der er stadig et godt og positivt potentiale for god uddannelse, men de manglende 
ressourcer overskygger helt muligheden for at udnytte dette.  
Uddannelsesplaner kan ikke indfries, uddannelsessøgende er ikke klædt på til de svære 
beslutninger, der mangler struktureret oplæring i kliniske færdigheder (f. ex. 
kommunikation), speciallægerne overbookes, manglende supervision i arbejdsfunktioner, 
ikke tid til at deltage i MDT eller andre konferencer, skemalægning tager ikke tilstrækkeligt 
hensyn til uddannelse, ingen mulighed for visitationstræning, stråleterapiuddannelsen 
halter, YL flyttes rundt til huller i programmet, forskning varetages/igangsættes meget 
sjældent – alt sammen faktorer som ikke er forenelige med god uddannelse. 
Inspektorerne anfører kun få tiltag som kan gennemføres uden tilførsel af ressourcer. 
Barrieren er derfor en alt for høj arbejdsbelastning. 
 
Det er uheldigt at 2 speciallæger er rejst og 2 læger er langtidssygemeldt – risikoen for 
den onde cirkel skønnes overhængende og arbejdssituationen minder betænkeligt om 
situationen for ca. 4 år siden hvor 4 speciallæger samtidigt forlod afdelingen pga. for højt 
arbejdspres. 
 
Sygehusets vision. 
Det er mit klare indtryk at sygehusledelsen har viljen til at leve op til sin vision: ”Aalborg 
Sygehus vil som Universitetshospital - ……………….. præstere forskning, udvikling og 
uddannelse på højt internationalt niveau.”. Det er åbenbart ikke lykkes på center- eller 
afdelingsniveau at skabe gode arbejdsbetingelser og dermed heller ikke de nødvendige 
forsknings- eller uddannelsesmuligheder på onkologisk afdeling.  
 
Forslag. 

1. Kommunikator. Der er taget kontakt mellem psykologer i Aalborg og Aarhus mhp. 
etablering af kommunikationstræning efter Aarhus model. Superviser den svære 
samtale. 

2. Samarbejder. Der bør skabes luft i de daglige programmer til aktiv deltagelse i 
diverse konferencer, herunder MDT. 360 graders FeedBack bør indføres straks 
med ”onkologimodellen”. 

3. Sundhedsfremmer. Superviseret information om adfærdsændring hos belastede 
patientgrupper. Undervise ”ud af huset”. 

4. Akademiker. Superviseret og skemalagt visitation med faglig diskussion og 
litteratursøgning. Skemalagt præsentation af faglige problemstillinger ved 
undervisningsseancer, morgenkonference og Journal Club.  

5. Forskning. Aktivere den forskningsansvarlige og sikre en afløser, når 
vedkommende pensioneres i 2013. Finde og iværksætte små projekter til 
forskningstræning m.m.. 

6. Konferencer. Indføre ”Nattens Case” ved morgenkonference og blot nævne resten. 
Indføre forkonference i ambulatoriet i begge grupper. Skabe plads til at alle (flest 
mulige) deltager i middags- og stråleterapikonferencen. Lave en case (ugens case) 
i stråleterapien. 

7. Arbejdstilrettelæggelse. Det tager angiveligt en speciallæge det meste af 
arbejdstiden at lave arbejdsskema, fordi det ikke hænger sammen og skal ændres 
konstant. En del af arbejdet kan sandsynligvis overtages af en sekretær. Der bør 
findes frihed til uddannelsesdage og supervision. 

8. Læringsmiljøet. Potentialet er som anført godt, men kan ikke udnyttes pga. 
arbejdsbelastningen.  

 
 



Løsningsmuligheder. 
Afdelingen skal tilføres ressourcer, så der kan skabes luft til uddannelse. Der kan være 
følgende muligheder: 

• Flytning af patientgrupper ud af regionen (til Region Midt) 

• Flytning/afslutning af kontrolpatienter til e.l. eller andre 
• Oprettelse af sygeplejespor til ”nemme” patienter i behandling 

• Opgaveglidning til sygeplejersker med information om bivirkninger m.v. 

• Ansætte ikke-specialeuddannede læger (evt. ældre) til ukomplicerede funktioner 

• Ansætte studentervikarer i specialfunktioner (journalskrivning m.m.) 

• Tiltrække læger før KBU tid ved aktiv reklamer i diverse fora 

• Lave eftermiddags/aftenambulatorier med folk udefra eller egne frivillige 

• Lave merarbejdsaftaler svarende til den ekstra indsats 

• Gøre vikartjeneste fra andre (onkologiske) afdelinger attraktivt 
• Afholde en hel temadag i uddannelse (gerne styret af Merete Ipsen) 

 
 
Konklusion. 
Der mangler ressourcer for at skabe god uddannelse i Aalborg, men jeg ser det som en 
investering, der er helt nødvendigt for at opretholde afdelingen som uddanner af kliniske 
onkologer.  
Den positive ånd og vilje blandt afdelingens læger, er den gode forudsætning at bygge på. 
 
Jeg er naturligvis til enhver tid klar til yderligere dialog vedrørende ovenstående. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
 
Carsten Rytter 
Overlæge, postgraduat klinisk lektor 
Onkologisk afdeling 
Aarhus Universitetshospital 




