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1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

 

Uddannelsesudvalget besluttede ved sidste møde at møderne er åbne for 

interesserede. Dermed er yngre læger i specialet meget velkomne og Lones 

initiativ til at repræsentere yngre geriatere modtages med glæde. 

 

Stig Andersen er ny PKL og lavede derfor en udvidet præsentation af sig selv og 

sine erfaringer. Præsentationen vedlægges referatet som bilag.  

 

Bilag: 01 Dias_PKL-præsentation_StigA.pdf 

 

 

2. Udvalget fremadrettet – fokusområder (Stig Andersen)  

Stig Andersen er ny PKL for specialet og ønsker en informativ diskussion af ønsker 

til og perspektiver for udvalgets arbejde fremover. 

 

Indstilling: Udvalget drøfter fokusområder i den kommende periode 

 

Ref: 
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PKL lagde op til en åben diskussion, der skulle munde ud i refleksion og ikke en 

egentlig konklusion. Følgende emner blev diskuteret: 

 

Konstruktive omvej til geriatri 

Med udgangspunkt i et oplæg fra MUK (se punkt 7) lancerede PKL begrebet 

’Konstruktive omveje til Geriatri’, citeret fra Søren Brostrøm, hvilket indebærer, at 

andre erfaringer kan være værdifulde på vejen ind i geriatrien. Udvalget finder, at 

konstruktive omveje kan være positivt, men at det ikke må resultere i, at man 

shopper rundt i ansættelserne. 

 

Sammensætning af ansøgere 

Man oplever, at ansøgerne i højere grad end tidligere er unge og grønne.  

 

Kort diskussion af, om det skyldes KBU-uddannelsen eller 4 årsreglen. Der er 

enighed om, at 4 årsreglen har været hovedbidragsyder. Da denne nu reelt 

udfases, vil det næppe have den store effekt fremover. 

 

PR og rekruttering 

Der er enighed om, at det kræver PR at rekruttere til specialet. Man skal være 

åbne og opsøgende overfor de yngre læger, eksempelvis gennem fokuserede 

ophold. Fokuserede ophold har vist sig at give ansøgere til i-stillinger.  

 

Der var enighed om ikke at fokusere på en generel strategi for rekruttering. 

Denne laves bedst lokalt på de enkelte afdelinger.  

 

Måske arbejder tiden for os – der er en oplevelse af, at geriatri i stigende grad 

anses for attraktivt.  

 

Kompetencevurdering 

Kort diskussion af muligheden for at arbejde med et udmærkelsessystem, så man 

eventuelt kan blive ’geriater med udmærkelse’. 

 

Lone Lietzen fortalte om eksempel fra Horsens, hvor ansatte tilbydes en 

masteruddannelse og dermed motiveres af udsigten til ledelse og ansvar.  

 

 

3. Nyt fra afdelingerne  

Hver afdeling giver en status for afdelingens uddannelsesmæssige situation.  

SWOT-analyse: Hvad går godt og hvor er der udfordringer? 

 

Ref: 

 

Horsens:  

Gode uddannelsesmuligheder fordi der er opbakning til uddannelsesinitiativer fra 

ledelsens side. Visioner om sengeafdeling – en hel etage i 2018, hvilket vil betyde 

i omegnen af 24 senge til geriatri og apopleksi. 

 

Der er flere speciallæger i den ældre generation, hvilket godt kan give en hvis 

træghed i forhold til nye initiativer.  

 

Der mangler lige nu erfarent personale blandt sygeplejerskerne på afdelingen.  
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Økonomien er altid en trussel. Derudover har man svært ved at fastholde 

introlæger. Hvis der åbner sig muligheder i Århus, ser man ofte, at de flytter.  

 

 

AUH 

Afdelingen for ældresygdomme er blevet samlet i én afdeling, hvilket er 

fantastisk. Lidt mangler at blive flyttet med, men det er på vej.  

 

Der er pt. 32 senge (enestuer), hvilket giver masser af uddannelsesmuligheder da 

det kan give bedre plads til mesterlære.  

 

Generelt er der tænkt meget på patientvelfærden i den nye afdeling, men ikke så 

meget på arbejdsforhold. Ex. giver "telefonboksene" en række 

uhensigtsmæssigheder.  

 

Men som udgangspunkt er man tilfredse og har fået en række 

uddannelsesmuligheder, som har været efterspurgt længe. 

 

Der er pt usikkerhed omkring økonomien, da der er meldt ud, at der samlet skal 

spares ca. 1/4 mia. Det vil naturligvis give udfordringer.  

 

 

Randers 

24 senge + 3 på selvstændige afsnit.  

 

I Randers har man gode bygninger med mange enestuer og 4 kontorer, hvor der 

kan afholdes samtaler med patienter.  

 

Man har mistet en afdelingssygeplejerske samtidig med, at 8 sygeplejersker er på 

barsel. En speciallæge er flyttet til akutafdelingen, så der er kun Seham og 

Monica, der pt. er på orlov. 

 

Der kommet er kommet en ny oversygeplejerske fra Horsens og en ny 

afdelingssygeplejerne fra Odense.  

 

 

Herning:  

I Herning er der mange gode HU-læger, hvilket skaber et godt miljø. 

 

Stillingen som ledende overlæge har været vakant, hvilket har givet en række 

udfordringer. Den bliver besat pr. 1/6.  

 

Man har i princippet for mange HU-læger i forhold til mængden af geriatriske 

patienter, hvilket kan give udfordringer i forhold til uddannelsen. 

 

Der er mange meget grønne sygeplejersker, som kan have det svært i geriatrien.  

 

Man har fået godt gang i Geriatridatabasen.  

 

 

Hjørring 

Har erfarne og dygtige sygeplejersker, som uddannelseslægerne kan læne sig op 

ad. Man oplever ikke udfordringer på plejepersonaleområdet. Naturligvis er der 
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omsætning, men problemerne er ikke store. Klinikken overholder de aftaler de 

skal med hensyn til, hvad lægerne skal se og opleve.  

 

De øvrige medicinske HU-læger kan komme forbi afdelingen i fortrinsvis 

sammenhængende perioder, hvis de ønsker det.  

 

Aalborg 

Ledelsemæssig opbakning og man er ikke umiddelbart ramt af urimelige 

sparekrav.  

 

Afdelingen er samlet på én matrikel, og der holdes læringskonferencer og 

tværfaglige konferencer dagligt.  

 

1-7 almen praksislæger roterer nu igennem afdelingen, hvilket giver udfordringer 

i skemalægningen.  

 

 

4. Inspektorrapporter  

8. november 2016 var der inspektorbesøg på Medicinsk og Hjertemedicinsk 

afdeling på Regionshospitalet Viborg. 

 

22. november 2016 var der inspektorbesøg på Geriatrisk afdeling AUH 

 

Bilag: 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-

inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-

nord/hospitalsenhed-

midt/~/media/A7DAAA52FD0941BE891CCEE4E09F9076.ashx 

 
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-

inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-

universitetshospital/~/media/9942C205152545F2B03DA5DCB2555607.ashx  

 

 

Indstilling: Udvalget drøfter og tager rapporterne til efterretning 

 

Ref: 

 

Århus: Inspektorbesøget blev bevidst lavet inden flytningen, da den ellers kunne 

give lidt støj.  

 

Det er en meget flot rapport, hvor både yngre læger og inspektorerne gav mange 

positive kommentarer.  

 

Fokusområder fremover: mere forskning og gerne mere fokus på introduktionen.  

 

 

5. Fokuseret ophold på gerontopsykiatri – evaluering 

Af referatet fra sidste møde fremgår, at der ønskes en behandling af evalueringen. 

Status ved tidligere PKL Marianne Metz Mørch  

 

Indstilling: Udvalget drøfter evalueringen 
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Beslutning: 

 

Udvalget besluttede at udskyde punktet til næste gang.  

 

Før næste møde skal følgende ske: 

 

Horsens, Herning og AUH indsamler evalueringer og sender dem til sekretariatet. 

Punktet er på dagsordenen til næste møde.  

 

 

6. Rekruttering i forhold til den ændring af I-stillingers placering, der skete 

for et par år siden 

(Marianne Ørum) 

Seneste ændring i fordelingen af I-stillinger medførte at flere I-stillinger blev 

flyttet fra universitetshospitalerne til regionshospitalerne.  

 

Marianne Ørum lægger op til en diskussion af den effekt ændringen vil få for den 

fremtidige rekruttering til specialet.  

 

Indstilling: Udvalget drøfter effekterne 

 

Ref: 

Spørgsmålet om man mister rekrutteringsmateriale sådan som fordelingen er nu, 

blev rejst og drøftet.  

 

Oplevelsen er, at folk shopper i introstillinger. Man taber muligvis nogen af de, der 

kunne være blevet geriatere, fordi i-stillingerne ligger på regionshospitalerne.  

 

Målet var at skabe bedre rekruttering i provinsen. Spørgsmålet er, om det er for 

tidligt at evaluere, da der er sket meget i løbet af de seneste to år.  

 

Beslutning: 

 

Rekruttering skal fremover være et fokuspunkt og der skal udarbejdes statistik 

på, hvor mange ansøgere der har været de sidste to år, og hvor disse har haft 

deres I-stilling.  

 

VUS udarbejder denne statistik og sætter punktet på dagsordenen til næste 

møde.  

 

 

7. Medicinsk Uddannelseskonference 7.-9. maj 2017 Horsens  

(Stig Andersen) 

Der er afholdt den første danske fælles medicinske uddannelseskonference med 

fokus på både den præ- og postgraduate lægeuddannelse.  

 

Indstilling: Udvalget drøfter konferencen 

 

Ref: 

PKL gav et kort oplæg fra konferencen. 

 

Bilag: 07 Dias_MUK_StigA.pdf 
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8. Meritvurderinger og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb  

(Marianne Metz Mørch) 

Marianne Metz Mørch ønsker at udvalget drøfter problemstillinger omkring 

meritvurderinger og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb.  

 

Indstilling: Udvalget drøfter de rejste problemstillinger  

 

Ref: 

Marianne Metz Mørch ønsker at udvalget drøfter problemstillinger omkring 

meritvurderinger og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb.  

  

Indstilling: Udvalget drøfter de rejste problemstillinger  

  

Ref: 

MMM rejste den problemstilling, at PKL ikke er speciallæge i geriatri, og at det kan 

give problemer ved fx revidering af målbeskrivelse, specifikke meritvurderinger og 

uhensigtsmæssige uddannelsesforløb.  

  

PKL anerkendte, at han er speciallæge i et andet intern medicinsk speciale. Der 

udspandt sig en diskussion af PKLs kompetencer. Pædagogiske forudsætninger 

blev bemærket. Det blev gjort klart, at den formelle kompetence til at træffe 

beslutning i sager vedrørende målbeskrivelse, meritvurdering og 

uhensigtsmæssige uddannelsesforløb ligger hos PKL. PKL anerkendte, at det vil 

være en klar fordel med støtte og vejledning fra udvalget i sager, der kræver 

betydende indsigt i specialet, og udvalget udtrykte opbakning til dette, hvilket PKL 

tog imod og takkede for. PKL forespurgte, om også rutinesager skulle forelægges 

udvalget, hvilket ikke blev bekræftet. PKL fremlagde derpå den konkrete model 

for meritvurdering, der aktuelt er anvendt, til kommentering mhp optimering. Den 

er udarbejdet således, at der tages højde for viden, erfaring, tidligere læring, 

læringspotentiale og motivation i relation til de individuelle læringsmål. Der var 

ikke ændringsforslag til modellen.  

 

Beslutning: 

 

Udvalget ønsker, at meritvurderinger, uhensigtsmæssige uddannelsesforløb og 

fremtidige revideringer af målbeskrivelser fremlægges i udvalget til rådgivning og 

vejledning for udvalget inden PKL's endelige indstilling. 

  

Efterfølgende er det besluttet, at der afholdes møder ang. ovennævnte som 

formøder til de halvårlige uddannelsesudvalgsmøder. 

 

9. Uddannelsesprogrammer 

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i 

specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb. 

 

Uddannelsesprogrammerne skal godkendes af Det Regionale Råd for Lægers 

Videreuddannelse hvert 3. år. Specialet har en række uddannelsesprogrammer, 

der falder for denne grænse 

 

Det drejer sig om følgende forløb:  

 

Aalborg - Hjørring - 30. april 2014 
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Aarhus - Herning - 30. april 2014 

Aarhus - Horsens (12-12-6-18-12) - 30. april 2014 

Aarhus - Horsens (12-18-6-12-12) - 30. april 2014 

Aarhus - Randers - 30. april 2014 

Aarhus - Viborg - 30. april 2014 

 

Indstilling: Udvalget beslutter, hvordan arbejdet med revidering af 

uddannelsesprogrammerne skal tilrettelægges 

 

Ref: 

 

Udvalget gav udtryk for utilfredshed med manglende overblik over det, der ligger 

på hjemmesiden og mangler klarhed over, hvilke opgaver der er løst, og hvilke 

der mangler i forhold til uddannelsesprogrammer.  

 

 

Beslutning: 

VUS skaber overblik over status på uddannelsesprogrammer og sætter dette 

punkt på dagsordenen til næste møde.  

 

 

10. Nyt fra VUS  

 

Ny KBU-målbeskrivelse 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal bl.a. udarbejdes nye 

uddannelsesprogrammer.  

 

Den nye målbeskrives betyder 

• at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete 

sygdomsmanifestationer KBU-lægerne skal lære under KBU'en. Dette 

fastlægges i stedet af de enkelte afdelinger i uddannelsesprogrammerne 

• at fokus i målbeskrivelsen i langt højere grad er på arbejdssituationer, frem 

for sygdomsbilleder 

• at der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af erfaringer efter 

endt KBU. 

• at der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder 

• at der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 kompetencer til 

brug ved kompetencevurdering. 

 

Bilag:  

https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE1

04C.ashx  

 

Indstilling:  

Udvalget drøfter hvilke konsekvenser den nye målbeskrivelse kan få for 

introduktionsuddannelsen i specialet 

 

Ref: 

Udvalget forudser, at det kan blive et kvalitetstab og er opmærksomme på det 

fremadrettet.  
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Forskningstræningsaftaler 

Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger 

gamle skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra 

amternes tid.  

 

Den opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-

og-forskningstraning/forskningstraning/ 

 

 

Ref: 

Udvalget påpeger, at VUS's hjemmeside ikke er specielt brugervenlig, hvilket kan 

gøre det svært at finde konkrete værktøjer på denne.  

 

VUS orienterede om, at man har et projekt i gang med forbedring af hjemmeside.  

 

Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 

uddannelsesforløb. 

På opfordring har VUS lavet en vejledning om, hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland. 

 

Bilag: 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

 

 

Femårsfristen ændres til en seksårsfrist 

Tidligere skulle der maksimalt være 5 år mellem den første dag i KBU og til man 

startede på hoveduddannelsen. 

 

Denne bliver fremover ændret til en seksårsfrist, så nyuddannede læger får et 

ekstra år til at kvalificere sig i, inden de starter hoveduddannelse.   

 

De nye regler træder i kraft 1. maj 2017. 

 

I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har 

fået hoveduddannelsen inden for den tidligere gældende femårsfrist, kunne søge 

hoveduddannelsesforløb. 

 

 

11. Næste møde: 

 

Tirsdag den 28. november klokken 9.  

 

 

12. Eventuelt:  
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http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf
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BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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