
Indstilling til nye Indstilling til nye 
HoveduddannelsesforlHoveduddannelsesforløøbb

Klinisk OnkologiKlinisk Onkologi

DRRLVDRRLV
Maj 2015Maj 2015
VUR NordVUR Nord

PKL Carsten RytterPKL Carsten Rytter



Status forStatus forååret 2015ret 2015

10 HU forl10 HU forløøb (7 stam i b (7 stam i ÅÅRH og 3 stam AAL)RH og 3 stam AAL)
–– 20 IU forl20 IU forløøb (13 stam b (13 stam ÅÅRH, 2 x RH, 2 x ½½ åår stam HEV og 6 r stam HEV og 6 

stam AAL)stam AAL)

IM starter 1IM starter 1½½--2 2 åår inde i HUr inde i HU
IM starter i region S og IM starter i region S og ØØ som fsom føørste afd. i HUrste afd. i HU
HHææm/m/gastrogastro er mest er mest ½½--åårlige forlrlige forløøbb
2 2 onkoonko åårsvrsvæærk udveksles rk udveksles ÅÅrhus/Odenserhus/Odense
Mange afdelinger Mange afdelinger 
Mange kilometerMange kilometer



FormFormåål l 

Flytte de brede IM kompetencer tidligere i forlFlytte de brede IM kompetencer tidligere i forløøbene, for atbene, for at
–– Kompensere for Kompensere for ””grgrøønne lnne læægerger””
–– Anvende HAnvende H--llææger som bagvagt pger som bagvagt påå onkologisk afdeling onkologisk afdeling 

ved start Hved start H--forlforløøbb
–– Synkronisere HSynkronisere H--kurserne nationaltkurserne nationalt

FFæærre halvrre halvåårlige forlrlige forløøb, herunderb, herunder
–– HHææm. kompetencer kan lm. kompetencer kan lææres pres påå OnkologiskOnkologisk
–– ForlForlæænge forlnge forløøb pb påå specialets egne afdelingerspecialets egne afdelinger

Inddrage Onkologisk/HEV i HU som intern medicinInddrage Onkologisk/HEV i HU som intern medicin
–– Erstatte et enkelt IM/HEV forlErstatte et enkelt IM/HEV forløøb med ONK/HEV b med ONK/HEV 

Implementeres over min. 5 Implementeres over min. 5 åårr



Summarisk Summarisk æændringndring



ForlForløøb fra november 2019b fra november 2019



Effekt fra november 2019Effekt fra november 2019
Alle forlAlle forløøb starter med 1 b starter med 1 åårs IMrs IM
Alle HAlle H--llææger kan gger kan gåå bagvagt fra dag 1 pbagvagt fra dag 1 påå onkonk..
Alle HAlle H--kursister fkursister føølges ad holdvistlges ad holdvist
10 halv10 halvåårlige forlrlige forløøb reduceres til 5b reduceres til 5
40 afdelingsskift reduceres til 3540 afdelingsskift reduceres til 35
+ 2+ 2½½ åårsvrsvæærk til ONK/Aalborgrk til ONK/Aalborg
+ 2 til ONK/+ 2 til ONK/ÅÅrhusrhus
+ 1 + 1 åårsvrsvæærk til ONK/HEVrk til ONK/HEV
+ 1 + 1 åårsvrsvæærk til LUB/AUHrk til LUB/AUH
-- 1 1 åårsvrsvæærk fra Hrk fra Hææm/Aalborgm/Aalborg
-- 1 1 åårsvrsvæærk fra IM/HEVrk fra IM/HEV
-- 22½½ åårsvrsvæærk fra Hrk fra Hææm/m/ÅÅrhusrhus



Enighed, men 2 hEnighed, men 2 høøringssvarringssvar

RRA.RRA.
–– Bedre IM udbytte hvis 1 Bedre IM udbytte hvis 1 åårs rs HU/onkoHU/onko fføørstrst
–– DriftsmDriftsmææssigt tab fra mellem/bagvagt til ssigt tab fra mellem/bagvagt til forvagtforvagt

HEV.HEV.
–– Relevant og god uddannelseRelevant og god uddannelse
–– BBøør derfor ikke reduceres fra 3 til 2 forlr derfor ikke reduceres fra 3 til 2 forløøbb
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