
Kræftlægers efteruddannelse SurveyMonkey

1 / 3

Sp. 1

Hvad er din baggrund

Stilling Læge, ph.d-studerende

Uddannelse Læge

Region Region Syddanmark

Køn Kvinde

Sp. 2

Hvor meget betyder efteruddannelse - f.eks. deltagelse i
internationale kongresser, lægefaglige møder - for din
tilfredshed med dit job?

Afgørende betydning

Sp. 3

Hvor meget betyder efteruddannelse for din faglige
sikkerhed som kræftlæge med ansvar for behandlingen af
patienter?

Afgørende betydning

Sp. 4

Hvad anser du for at være den største barriere for at du
opnår optimalt faglig opdatering?

Din egen tid,

Manglende mulighed for at blive kompenseret, når du
bruger tid på efteruddannelse
,

Manglende prioritering hos din arbejdsgiver,

Manglende uafhængighed i mulighederne,

Andet (angiv venligst):

En blanding af flere parametre

Sp. 5

Har du og dine kollegaer indflydelse på hvilken
efteruddannelse I modtager?

Ved ikke
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Sp. 6

Er danske kræftlægers uddannelsesbehov steget de
seneste år?

Stigende

Sp. 7

Af hvilke grunde er uddannelsesbehovet ændret?

Den farmakologiske udvikling,

Patienterne har fået større viden om deres muligheder

Sp. 8

Hvordan har efteruddannelsesmulighederne udviklet sig
for onkologer og andre kræftlæger i Danmark under
coronakrisen?

Stærkt forringet

Sp. 9

Hvordan har efteruddannelsesmulighederne udviklet sig de
seneste 3 år?

Forringet

Sp. 10

Hvordan bedømmer du, at danske kræftlægers
muligheder for at blive opdateret med nyeste viden har
udviklet sig de seneste 3 år i forhold til deres kollegaer i
andre lande?

Ved ikke

Sp. 11

Er danske kræftlæger ”klædt lige så godt på” som deres
internationale kollegaer når det gælder opdatering med
nyeste viden?

I høj grad opdaterede

Sp. 12

Hvordan har efteruddannelsesmulighederne udviklet sig
for dig personligt?

Ved ikke

Sp. 13

Er danske kræftlæger tilstrækkeligt opdaterede på den
seneste viden om behandling af kræft?

I høj grad opdaterede

Sp. 14

Regionerne har valgt hver deres måde at håndtere
kræftlægernes efteruddannelse.  Hvordan vurderer du din
egen regions håndtering?

Er i høj grad blokerende for kræftlægers
efteruddannelse



Kræftlægers efteruddannelse SurveyMonkey

3 / 3

Sp. 15

Har en eller flere regioner løst lægernes efteruddannelses-
udfordring?

Ved ikke

Sp. 16

Hvis ja, hvilke regioner drejer det sig om?

Respondent sprang dette spørgsmål over

Sp. 17

På hvilken måde er udfordringerne løst?

Respondent sprang dette spørgsmål over

Sp. 18

Set fra et samfundssynspunkt, hvem synes du bør
organisere kræftlægers efteruddannelse?

De lægevidenskabelige selskaber,

Hospitalerne og afdelingerne,

Regionerne hver for sig,

En national løsning,

Industrien

Sp. 19

Har du deltaget i efteruddannelse som blev finansieret af
medicinalindustrien?

Ja, før i tiden, men ikke længere

Sp. 20

Hvis ja, hvordan var indholdet af efteruddannelsen?

Meget god

Sp. 21

Hvordan var balancen i informationerne?

Meget god (Unbiased)

Sp. 22

Hvordan var aktualiteten

Meget god

Sp. 23

Hvordan var relevansen for dit kliniske arbejde?

Meget god


