  
  
Rejsebrev  fra  Sydney,  Australia  
Jeg  sender  hermed  en  “lille  appetitvækker”  til  et  udenlandsophold  især  henvendt  til  yngre  læger  på  onkologisk  
afdeling  i  Aarhus.  
Som  en  del  måske  er  bekendt  med,  er  jeg  igang  med  mit  sidste  år  af  hoveduddannelsen  og  har  valgt  at  tage  det  i  
udlandet.    
I  2011  startede  en  samarbejdsaftale  mellem  Crown  Princess  Mary  Cancer  Center  på  Westmead  Hospital  i  Sydney  
og  Aarhus  onkologisk  afdeling.  Udvekslingen  omfatter  både  læger  og  sygeplejersker  og  skal  bidrage  med  
inspiration  til  at  gøre  nogle  ting  anderledes/bedre.  Ting  som  bliver  mere  synlige  efter  at  have  haft  lejlighed  til  at  
sammenligne  de  to  landes  sundhedssystemer  på  nærmeste  hold.  I  2007  arbejdede  Marianne  Norsmark  og  Frede  
Donskov  ligeledes  på  Westmead  Hospital,  men  jeg  er  den  første,  som  er  taget  til  Sydney  et  år  for  at  arbejde  efter  
den  nye  aftale  -‐  og  det  kan  kun  anbefales.  
Så  hvis  du  er  klar  til  at  blive  udfordret  fagligt,  udover  hvad  der  er  mulighed  for  i  det  danske  sundhedssystem,  og  
samtidig  har  lyst  til  at  opleve  eventyret  her  “down  under”  så  læs  videre.    
Hver  dag  tager  jeg  hjem  fra  arbejde  høj  af  arbejdesglæde!  Jeg  føler  mig  så  heldig  og  beæret  over  at  være  her.  Alle  
er  utrolig  flinke  og  hjælpsomme.  Og  ja,  det  er  alt  besværet,  pengene  og  papirarbejdet  værd!    
I  det  daglige  er  jeg  omgivet  af  professorer  og  ledende  overlæger,  som  jeg  hver  dag  har  direkte  sparring  med.  Alle  
som  ikke  er  færdige  som  speciallæger,  arbejder  under  “consultants”,  og  som  navnet  angiver,  så  fungerer  de  
primært  som  konsulenter  for  den  eller  de  læger  som  arbejder  under  dem.  Jeg  er  så  heldig  at  arbejde  under  
Professor  Harnett,  der  er  speciallæge  indenfor  brystkræft  og  gynækologisk  kræft.  Han  er  ganske  enestående  
såvel  fagligt  som  menneskeligt.  I  relation  til  mit  eget  ansvarsområde  ser  jeg  de  fleste  patienter  sideløbende  med  
en  anden  læge  og  hvis  patienten  skal  drøftes/eller  er  en  nyhenvist  patient  så  sidder  professoren  klar  til  supervision.  
Jeg  oplever,  at  der  på  denne  måde  er  mere  læring  i  deres  speciallægeuddannelse,  da  man  hernede  bliver  
inddraget  væsenlig  mere  i  beslutningsprocesserne.    
I  løbet  af  ugen  deltager  jeg  i  en  hel  del  møder.  Blandt  andet  er  jeg  med  til  3  MDT-‐møder  om  ugen,  1  gynækologisk  
og  2  mamma,  hvoraf  et  omhandler  metastatisk  brystkræft-‐MDT  (nyt  tiltag  som  er  startet  siden  jeg  kom).  Her  bliver  
selvfølgelig  diskuteret  problematiske  patient  cases,  hvilket  giver  anledning  til  utrolig  mange  faglige  diskusioner  og  
informationer  i  relation  hertil.  Der  udover  deltager  jeg  i  2  yderligere  møder  i  henholdsvis    gynækologisk  kræft  og  

brystkræft  en  gang  om  ugen.  Her  drøftes  nye  forskningsresultater  og  en  masse  forskellige  relevante  emner  tages  
op  i  den  sammenhæng.  Endelig  er  er  der  journal  club  en  gang  om  ugen  hvor  alle  overlæger  ligeledes  deltager,  samt  
staff  meeting  1  gang  om  ugen  for  hele  sygehuset.  En  gang  om  måneden  afholdes  et  aftenmøde  om  genetik.  
Jeg  har  ambulatorie  4  gange  om  ugen,  enten  om  formiddagen  eller  om  eftermiddagen.  Vi  ser  mellem  15–30  
patienter    på  hvert  ambulatorie  spor  (set  af  2  læger  og  en  consultant).  Resten  af  tiden  har  jeg  tid  til  at  læse  artikler,  
lave  forskning  og  forberede  mig  på  møder  mv.  Det  er  meget  tilfredsstillende  således  at  have  mulighed  for  at  kunne  
fordybe  sig  i  relevant  stof  i  arbejdstiden.  
Der  er  løbende  mulighed  for  at  deltage  i  diverse  ekstra  aftenmøder,  hvor  anerkendte  onkologer  fra  hele  verden  
gæster  Sydney  og  holder  foredrag  (Martine  Piccart  mfl.)  Jeg  har  under  mit  ophold  her  også  været  så  priviligeret  at  
besøge  genetikerne  på  afdelingen  og  deltage  i  deres  konsultationer.  Tilmed  har  jeg  haft  mulighed  for    overvære  
nogle  brystkæft  operationer.  Westmead  Hospital  har  igennem  de  sidste  3  år  udført  “nipple  and  skin  sparing”  
brystkræftoperationer,  og  man  ersåledes  dermed  noget  foran  danske  brystkirurger  på  det  felt.  Generalt  ønsker  
professor  Harnett,  at  jeg  får  så  meget  ud  af  mit  ophold  så  muligt,  og  er  derfor  meget  åben  overfor  mine  ønsker  og  
ide’er.  
The  Crown  Princess  Mary  Cancer  Center  har  den  andenstørste  forskningsenhed  (Clinical  Trial  Research  Department)  
i  hele  Australien  med  ca.  20  ansatte,  hvoraf  6  er  læger.  De  har  74  protokoller  aktive  for  øjeblikket,  inklusiv  fase  1  
trials.  De  søger  løbene  læger  til  18  mdr.  stillinger  som  trial  investigatorer.  
Dog  skal  man  her  i  Sydney  være  indstillet  på  at  skulle  arbejde  en  hel  del  mere  end  hvad  der  er  normalt  i  Danmark.  
Ambitionsniveauet  er  højt  og  ingen  beklager  sig  over  at  arbejde  så  meget.  Sydney  siges  også  at  være  den  by  i  
Australien  hvor  man  arbejder  mest.  I  mit  tilfælde  er  jeg  er  taget  herned  med  min  familie  og  har  været  så  heldig,  at  
min  mand  er  gået  med  til  dette  år  at  passe  hus,  hjem  og  børn.  Min  mand  er  softwareingeniør  og  benytter  
lejligheden  til  lidt  app-‐udvikling,  surfing,  sight  seeing,  faglige  gå-‐hjem-‐møder  med  mere,  samtidig  med  at  have  
mere  tid  til  vores  2  drenge  på  4  og  5  år.  De  går  i  henholdsvis  pre-‐school  og  kindergarden  og  er  også  faldet  rigtig  
godt  til  her.    
Vi  har  valgt  at  bo  rimelig  tæt  på  Sydney  centrum,  og  jeg  har  derfor  ca.  45  min.  transporttid  hver  morgen,  da  
sygehuset  ligger  i  vest  Sydney.  Jeg  kører  hver  morgen  6.45  og  er  hjemme  igen  ca.  kl.  18.  Som  så  mange  andre  
steder,  er  der  ikke  tilstrækkelig  med  parkeringspladser  på  sygehuset,  hvilket  nødvendiggør,  at  mange  møder  
tidligt.  Det  åbner  dog  muligheden  for  kunne  benytte  sygehusets  motionscenter,  hvor  jeg  er  medlem  og  kommer  
tidligt  morgen  et  par  gange  om  ugen.  M.h.t.  fritid  og  ferie  har  jeg  1  månedlig  fridag  og  4  ugers  ferie  på  et  år.    
Når  der  er  mulighed  herfor,  forsøger  vi  også  at  se  og  opleve  Australiens  natur  og  dyreliv.  F.eks.  tager  min  familie  og  
jeg  i  næste  uge  et  lille  pause  fra  vores  normale  dagligdag,  idet  vi  tager  på  en  uges  ferie  til  Queensland,  hvor  vi  bla.  
skal  op  og  se  “Great  barrier  reef”  og  vilde  krokodiller.  Vi  har  indtil  videre  set  kænguer,  slanger,  wallabies,  possums,  
huntsmans  edderkopper  og  papegøger  “in  the  wild”.  Vi  har  plukket  appelsiner  på  en  appelsinplantage,  nydt  en  
forlænget  weekend  i  en  husbaad,  hvor  vi  fiskede  og  sejlede  på  Hawkesbury  river,  vandret  i  “The  blue  mountains”  
og  endvidere  set  en  masse  af  hvad  Sydney  har  at  byde  på,  og  det  er  en  rigtig  flot  by,  som  i  sig  selv  er  et  besøg  
værd.    
Efter  jeg    kommer  tilbage  fra  min  ferie  skal  jeg  2  dage  om  ugen  arbejde  sammen  med  den  nye  administrerende  
overlæge  indenfor  stråleterapien  (Dr.  Verity  Ahern).  Hun  behandler  primært  brystkræft  patienter.  Det  bliver  en  
spændene  udfordring,  da  jeg  allerede  nu  har  jeg  set  en  del  forskelle  indenfor  behandlingsprincipperne  indenfor  
strålebehandling  af  brystkræft  patienter.  
Sammenfattende  kan  jeg  kun  sige,  at  det  utrolig  lærerigt  at  komme  ud  på  en  australsk,  onkologisk  afdeling,  da  man  
bl.a.  får  sat  spørgsmålstegn  ved  hvordan  forskellige  ting  til  sammenligning  foregår  i  Danmark,  både  mht  
speciallægeuddannelse,  sygehusstruktur,  it-‐system,  behandlinger  og  sundhedssystemer  mm.  Jeg  ser  frem  til  igen  
at  komme  hjem  og  kunne  berette  og  måske  medvirke  til  at  forbedre  nogle  fremgangsmåder  i  det  danske  
sundhedssystem.  

Hvis  ovenstående  har  givet  inspiration,  og  du  kunne  tænke  dig  at  vide  mere  om,  hvordan  ansøgningsprocedure  m.v.  
er  for  et  sådant  forløb  i  udlandet,  så  skriv  til  Frede  Donskov  eller  mig,  og  vi  vil  gerne  være  behjælpelige.  Du  skal  
påtænke  ca.  1  år  til  planlægning  af  dit  ophold,  da  der  som  sagt  er  en  hel  del  papirarbejde  og  også  en  del  udgifter,  
som  man  må  have  styr  på.  Rent  praktisk  er  det  på  nuvænde  tidspunkt  muligt  at  arbejde  hernede  det  sidste  år  af  ens  
speciallægeuddannelse  uden  at  tage  andre  eksaminer  end  en  akademisk  engelsk  test  (IELTS  test).  
Glade  smil  og  tanker,  
Anne  Mette  Nørrelykke  
Clinical  oncologist  
Crown  Princess  Mary  Cancer  Center  
Westmead  Hospital,  Sydney,  Australia,  amnoerrelykke@gmail.com  

  

