
Tentativ kursusbeskrivelse for MDT 
 

Navn 
Kursets navn er ’MDT’ (’Multi-Disciplinære Team’) og er placeret i hoveduddannelsens 5. år. 
Kurset indgår i rækken af specialespecifikke kurser, som skal gennemføres under hovedud-
dannelsen i Klinisk Onkologi.  
 
Tildeling af kursuspladser 
Alle registrerede kursister i Klinisk Onkologi tilmeldes af Hovedkursusleder. Kursuskalender 
kan tilgås på DSKO’s hjemmeside: https://dsko.org/hoveduddannelseskurser/ 
Kursister indkaldes til kursus af delkursusleder. Bemærk at indkaldelsen stiles til den email-
adresse som kursisten har oplyst ved ansættelse i H-stilling. 
 
Kursets varighed 
Kurset er på 16 timer fordelt på tre dage mandag til onsdag i uge 50. 
 
Kursets organisation 
Kurset foregår på X Universitetshospital. Der vil blive serveret formiddagskaffe med rundstyk-
ker, sandwich og vand til frokost og kaffe, kage, frugt, vand om eftermiddagen. Kursisterne 
skal selv sørge for indkvartering. Af hensyn til tilrejsende vil vi på førstedagen starte klokken 
10.00 og slutte på slutdagen klokken ca. 12.00. 
 
Rationale, formål og læringsmål 
Multi-Disciplinære teamkonferencer (MDT) er omdrejningspunktet for dansk kræftbehandling 
og sikrer at behandlingstilbud er på højeste evidensbaserede niveau. Det er erfaringen at 
MDT-konferencerne som uddannelsesrum ikke udnyttes optimalt i den kliniske hverdag. Der 
er derfor behov for at supplere den kliniske uddannelse med et kursus. Formålet er således at 
understøtte uddannelseslægers mulighed for at erhverve sig kompetencer i varetagelse af 
MDT-konferencer. Kurset er et supplement til opnåelse af kompetence nr. 32 i målbeskrivel-
sen. 
 
Kursets indhold 
Kurset tager afsæt i DMCG’s vejledning til afholdelse af MDT-konferencer. Der bliver således 
undervist i konferencens infrastruktur, organisation og logistik samt konferencens evidens-
grundlag. Hovedparten af kurset baseres på gruppearbejde, øvelser og opgaver i simulerede 
konferencer således at der opnås størst mulig læring der umiddelbart efterfølgende kan om-
sættes til praksis. I kurset indgår også øvelser i forberedelse og oplægsskrivning samt under-
visning i opfølgning på MDT-konferencer. 
 
Materiale og forberedelse 
DMCG’s vejledning til afholdelse af MDT-konferencer, se under Litteraturliste. Det forventes 
at kursisterne har orienteret sig i vejledningen. Kursisterne forventes også at have nogen er-
faring i at deltage i MDT-konferencer. Dette vil for de flestes vedkommende være naturligt. I 
modsat fald bør man arrangere i sit klinikophold at deltage i 2-3 MDT-konferencer inden kur-
susstart. 
 

https://dsko.org/hoveduddannelseskurser/


Metoder 
Undervisningen vil veksle mellem foredrag, praktiske øvelser, gruppearbejde og diskussion. 
Det forventes at kursisten deltager aktivt og er vokal. 
 
Kursisternes evaluering af kurset 
Deltagerne evaluerer kurset og de enkelte lektioner mundtligt og skriftligt. 
 
Kursusleder 
Stillingen er opslået. 
 
Undervisere 
Læger med ekspertise indenfor de relevante områder. 
 
Litteraturliste 
DMCG’s vejledning til afholdelse af MDT-konferencer: https://www.dmcg.dk/siteas-
sets/dmcg-udvalg/multidisciplinaer_kraeftbehandling_-_en_vejledning_til_mdt-rev-15-02-
2016.pdf 
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