
Aarhus Universitetshospital

Kræftafdelingen

Palle Juul Jensens Boulevard 99

8200 Aarhus N

Dato 26-11-2019 

Ref. SBQ/lr 

  

Side 1/2

 Velkommen til Kræftafdelingen
(8. semester - abdomen)

ugerne 49-52, 2019 samt uge 1, 2020

Vi vil gerne byde dig velkommen til dit 1 uges kliniske ophold her på Kræftaf-
delingen.

På Kræftafdelingen varetages al ikke-kirurgisk kræftbehandling, det vil sige 
strålebehandling, kemoterapi, behandling med biologisk målrettet medicin 
samt understøttende og symptomlindrende behandling (palliation).  

Afdelingen er delt op i 4 teams, som hver varetager behandlingen af en ræk-
ke kræftsygdomme. 

Team A; Kræft i urinveje og underliv, hjernekræft samt strålebehandling af 
børn.
Team B; Kræft i mave-tarm, sarkom og lymfom samt strålebehandling af 
børn.
Team C; Lungekræft, ukendt primær tumor samt malignt melanom
Team D; Brystkræft, hudkræft og hoved/halskræft.

I den uge du er hos os, vil du være tilknyttet ét af de fire teams. Du vil få 
udleveret et ”arbejdsskema” for ugen, så du kan se, hvor du skal være de 
enkelte dage fra 8-14.

Du skal møde mandag morgen kl. 07.30 ved indgang C mhp. udleve-
ring af nøglekort, tirsdag til torsdag morgen er mødetid klokken 8.00.
Umiddelbart efter morgenkonferencen starter vi i klinikken. Derfor skal du 
møde omklædt i hvid kittel (se under ”praktiske oplysninger”).
NB!-1 Juleferie 24.12.19-01.01.20. Dvs. hold 1 er her kun to dage: 
23.12.19 og 2.1.20
NB!-2 Onsdag morgen er der sædvanligvis fælles morgenmøde fra 
08.00 til 09.00, hvor du også skal deltage – dog ca. 1 x månedligt er 
der lægemøde i denne time, hvorfor du denne dag først skal møde kl. 
09.00 (spørg i din lægegruppe hvor og hvornår).

Mødesteder:
Se de respektive teambeskrivelser.

Hver dag mandag-torsdag er der teoretisk undervisning.
Undervisningen for alle studenter foregår fra kl. 14.00 til kl. 16.00 i lokale 
C118-157 (dog undtagen 10.12.2019, hvor undervisningen er flyttet 
til C108-104)
Fredag er der ikke klinik, idet der er fælles undervisning for hele semestret.

Praktiske oplysninger
Nøglekort udleveres mandag morgen ved indgang C kl. 07.30. Skal 
afleveres igen torsdag til eftermiddagsundervisning.
Taskeskabe findes på plan 1 - C106 (de er ganske små, så prøv at 
minimere størrelse på tasker og beklædning)
Kitler findes på plan 1 - C120-112
Alle ansatte skal bære kittel, når vi er ude blandt patienterne!

Kontaktpersoner:
Signe Borgquist, professor, lokale C108-151
Lene Rønde Larsen, lægesekretær, klinik D, tlf. 7845 4949
Tina Hedegaard, professorsekretær, tlf. 7845 4972
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Under opholdet er du velkommen i vore kaffestuer, hvor du frit kan forsyne 
dig med kaffe/te. 
I er velkomne til at tage en kande kaffe med til undervisningen, hvis I sætter
kanden tilbage igen. 

Evaluering
Udføres efter sidste eftermiddagsundervisning, torsdag:  elektronisk evalue-
ring på AU Blackboard - eller direkte via dette link: 

https://redcap.au.dk/surveys/?s=D9YNKNHND9

Evaluering dækker både det kliniske ophold og den teoretiske undervisning. 
For at fastholde kvaliteten af vores indsats, er det vigtigt, at du giver os din 
evaluering

HUSK, at både den daglige klinik samt den teoretiske undervisning er obliga-
torisk.

Fravær:
Alt fravær skal meddeles via mail til stud.med.onko@rm.dk

Med venlig hilsen

Professor Signe Borgquist

På vegne af afdelingens kliniske professor og lektorer

mailto:stud.med.onko@rm.dk

