
DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

Uddannelsesudvalg i Geriatri  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

28. november 2017 Kasper Bjerregaard kaspbj@rm.dk  

 

Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i Geriatri 
tirsdag den 28. november 2017 kl. 09.00-11.00 

Regionshuset, Skottenborg, Viborg, Mødelokale F8 1. sal 

 

Deltagere 

Ausra Cleemann 

Inger Karoline. M. Pedersen 
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Marianne Metz Mørch 

Marianne Ørum 

Kristian … UKYL fra Århus 

Lone Winther 

Stig Andersen 

Kasper Bjerregaard 

 

Afbud: 

Bettina Havekrog 

Michael Skov Jensen 

Seham Shahla 

 

 

1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Der blev enighed om at gennemgå punkt 4 før punkt 3. 

 

2. Opfølgning på referatet fra seneste møde 

Referatet fra seneste møde har været genstand for debat og er således endnu 

ikke endelig godkendt.  

 

På mødet gennemgås de konkrete indsigelser, kommentarer og forslag til 

ændringer. 

 

Indstilling 

 

 at udvalget drøfter ændringer til referatet og godkender disse.  

 

Referat 

Udvalget diskuterede referatet fra seneste møde, hvor specielt punkt 8 har givet 

anledning til korrespondancer. Efter diskussionen besluttede udvalget 

enstemmigt, at punkt 8 skulle lyde således:  
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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: 

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. 

 

 

Til punkt 9 blev der rejst en kritik af, at der med meget kort frist blev afkrævet 

ændringer til uddannelsesprogrammer, som så efterfølgende ikke er blevet lagt på 

VUS' hjemmeside.  

 

Beslutning 

 

Med de besluttede ændringer blev referatet fra seneste møde godkendt. 

 

VUS anerkender problemerne med uddannelsesprogrammerne og arbejder på at 

få rettet op på manglerne. 

 

 

3. Diskussion af udvalgets holdning til bevilling af merit. 

På seneste møde i udvalget havde udvalget en diskussion af udvalgets holdning til 

bevilling af merit. PKL ønsker at diskussionen genoptages, så udvalget opnår en 

fælles holdning til dette samt en enighed om proceduren for tildeling af merit.  
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Indstilling 

 

 at udvalget diskuterer hvordan bevilling behandles. 

 

Beslutning 

  

Der henvises til pkt 2, hvoraf udvalgets holdning fremgår.  

 

4. Oplæg og diskussion af læringens processer 

På baggrund af et oplæg fra PKL gennemføres en diskussion af læringens 

processer og betydende faktorer i forbindelse med egen læring.  

 

Herefter gives endnu et oplæg, hvorefter udvalgets egne erfaringer med 

læringskadencer diskuteres.  

 

Referat 

 

Udvalget gav udtryk for et begrænset ønske om oplæg om læringsprocesser. Der 

var udsendt en artikel om læring, og udvalget fandt, at denne var udsendt for 

sent. På denne baggrund reducerede PKL sit oplæg til en ultrakort introduktion til 

forståelse af læringsprocesser, der også var en introduktion til den udsendte 

artikel. 

 

Udvalget diskuterede derpå læring i speciallægeuddannelsen i geriatri. Det blev 

fremført, at det i geriatrien er særlig vigtigt med erfaring, da der er begrænset 

forskning og evidens.  

 

Vigtigheden af læringsmønstres betydning blev understreget, og der var en 

diskussion af indlæring versus aflæring. Dette er en faktor, der skal have særlig 

opmærksomhed, idet aflæring også tager tid.  

 

Det individuelle læringsmønster afhænger af, hvem man er og hvad man tidligere 

har lært. Dette kalder på en individuel vurdering, hvilket understreger udvalgets 

holdning til vigtigheden af meritvurderinger. 

 

 

5. Inspektorrapporter  

Den 24. august 2017 var der inspektorbesøg på Geriatrisk Afdeling på Aalborg 

Universitetshospital. 

 

Bilag: 

171128_Evaluer 2017 

171128_Inspektorrapport 2017 

 

 

Indstilling 

 

 Udvalget drøfter og tager rapporterne til efterretning 

 

Referat 

Der var ikke repræsentant fra Viborg, hvorfor gennemgang af inspektorrapporten 

derfra blev udsat. 
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Fra Aalborg gennemgik AC inspektorbesøget, der var en positiv oplevelse for 

afdelingen. Besøget har givet brugbart input og en anerkendelse af effekten af de 

mange initiativer, der var blevet sat i søen i afdelingen de seneste år. Samtidig er 

det positivt, at inspektorbesøget synliggør geratrien og sætter denne på 

dagsordenen. Således deltog både klinikchef, uddannelseskoordinerende overlæge 

og den lægefaglige direktør ved inspektorbesøget. 

 

Herefter havde udvalget en generel diskussion af inspektorbesøg og 

inspektorrapporter og værdien af disse. Den klart positive inspektorrapport fra 

Aalborg støttes af såvel de anonyme vurderinger på Evaluer.dk, som af en artikel i 

Ugeskrift for Læger fra oktober 2017 med beskrivelse af nogle af de initiativer, 

som et tidligere medlem af dette udvalg har været initiativtager til i afdelingen, og 

på denne baggrund var indstillet til prisen som ’årets inspirator’ af yngre 

geriatere. Der er således overensstemmelse mellem tre evalueringer, og 

afdelingen oplever, at inspektorrapporten er repræsentativ for uddannelsen i 

afdelingen. Dette blev refereret i fuld overensstemmelse med oplevelsen fra 

seneste inspektorbesøg i Århus. 

 

Det blev fremført, at et vigtigt element i forhold til inspektorrapporterne er 

bemandingen. Det blev dog også anført, at besøget er afhængig af kulturen i 

afdelingen og den indsats, der lægges i uddannelse i afdelingen. Er man åben, så 

kan besøgende bruges positivt. 

 

 

6. Nyt fra afdelingerne  

Hver afdeling giver en status for afdelingens uddannelsesmæssige situation.  

 

Referat 

 

AUH 

Man venter stadig på at Akut-afdelingen flytter, så man er samlet på en matrikel. 

Der forventes en udmelding i den kommende tid hvorvidt der skal flyttes den 1/3 

18 

 

Byggeprocessen har givet problemer og ender med at give besparelser, hvilket 

naturligvis er uheldigt. Men generelt er man glade for at være på Skejby.  

 

HEV  

Også her er man påvirket af byggeprocesser. Der er usikkerhed om 

flytteplanerne, men indtil videre er det planlagt til 2020.  

 

Der er travlt på afdelingen og det kører rigtigt stærkt.  

 

Der har været inspektorbesøg på afdelingen, der gik godt, men rapporten er ikke 

kommet endnu.   

 

Hjørring 

Der er et uændret antal geriatere, men der skal omfordeles. Generelt bemærkes 

det, at man får det geriatri, man ansætter til. Derfor bliver der satset anderledes 

nu. Jo flere geriatere man er jo flere emner kan man dyrke og tage fat i. 

 

Horsens 
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Der er kommet 1 ny geriater til, så man nu er 7. 3 er dog på nedsat tid så de 

facto er man ca. 6  

 

Der bliver ikke en overlægestilling foreløbig.  

 

I Horsens har man udbygget det geriatriske system med udkørende akutte 

funktioner. På sigt vil disse også fungere forebyggende. Der er bygget et følgehold 

på sengeafdelingen som SST finansierer med projektmidler.  

 

Horsens har modtaget midler til 3 projekter fra RM. Man håber på at alt er 

igangsat til sommer, men det kan blive udsat pga. personalemangel.  

 

HEV efterspurgte materialerne fra projekterne, så de eventuelt kan kopieres til 

andre enheder.  

 

 

AaUH 

Blev dækket under punkt 5.  

 

 

7. Nyt fra VUS  

 

Deltagelse i kurser under barsel 

Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under 

forudsætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have været på, 

hvis lægen ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen. 

 

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal 

Videreuddannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere 

uddannelsesaftalen. 

 

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan afdelingen/den 

lokale HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige 

genoptagelse af jobbet med henblik på kursusdeltagelse. 

 

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal 

uddannelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde 

barselsdagpenge i den pågældende periode.  

 

Studerendes brug af patientdata 

"I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives 

og opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder 

dog alene for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende 

instruks. 

 

Instruksen findes her: Retningslinje 

 

 

Specialevalgsdag 

Fredag den 27. oktober blev der afholdt specialevalgsdag i Medicinerhuset, 

Aalborg Universitetshospital. 
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VUS orienterer om erfaringerne fra specialevalgsdagen.  

 

 

8. Næste møde 

 

Næste møde afholdes den 31. maj fra 09:00 til 11:00. VUS indkalder via Outlook 

 

 

9. Eventuelt:  

 

På opfordring medbragte VUS statistik vedr. ubesatte forløb. Statistikken 

vedlægges referatet.  
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