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Deltagere 
Marianne Metz Mørch (PKL) 
Marianne Ørum (Aarhus) 
Inger Karoline Meldgaard Pedersen (HE Vest)  
Ausra Cleemann (Aalborg) 
Ishay Barat (Horsens) 
Seham Shahla (Randers) 
Stig Andersen (ledende overlæge AaUH) 
Else Marie Damsgaard (ledende overlæge AUH) 
Michael Skov (HE Midt  -Viborg) 
Trine Kirkegaard (VUS) 
 
Afbud 

Pernille Lassen (UKYL) 
 
Velkomst og godkendelse af dagsorden  

Dagsorden – godkendt 
 
For at sætte rammen for dagens møder giver AC-fuldmægtig Karen Norberg en 
gennemgang af uddannelsesinitiativerne inden for Intern medicin: geriatri siden 2012. 
Gennemgangen udleveres endvidere i noteform på mødet og er vedhæftet referatet som 
bilag. Gennemgangen skaber klarhed over, hvilke tiltag der allerede er besluttet og 
hvilke, der er undervejs i udvalget.  
 
 

Fordeling af HU-stillinger 
Med den nye lægefaglige indstilling følger også en justering af fordelingen af antal HU-
stillinger på de enkelte enheder. Denne fordeling har skabt lidt forvirring, hvorfor det vil 
blive drøftet på mødet. 
 
Referat: 

På nuværende tidspunkt og på baggrund af den godkendte lægefaglige opslås der årligt 7 
HU-forløb i IM. Geriatri.  To af de syv forløb slås op i det politiske Region Nordjylland, 
mens de 5 opslås i det politiske Region Midtjylland. Disse slås op efter følgende kadence. 
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Lige – 1 halvår Lige 2. halvår Ulige 1. halvår Ulige 2. halvår 
Vest Vest Vest Vest 
Horsens Horsens Horsens Horsens 
Aal/Vend Aal/Vend Aal/Vend Aal/Vend 
Viborg  Randers  
 
Som det tidligere har været diskuteret i udvalget ønskes Randers sidestillet med Vest og 
Horsens, eftersom Randers har fået to, nu tre, specialelæger i IM: geriatri ansat.  
Dertil forventes det ikke, at man får lov til at øge dimensioneringen førend man i VUS 
Nord er i stand til at besætte alle stillinger i den nuværende dimensionering. 
 
AaUH v. Stig Andersen nævner desuden, at fordelingen mellem de to politiske regioner 
tidligere er justeret og atter godt kan genovervejes, da AaUH gerne vil have flere typer 
HU-forløb. En umiddelbar løsning på dette kan, i første omgang, være at man udnytter 
nogle af de tidligere ubesatte forløb, om omdanner disse til en ny forløbssammensætning 
på tværs af de to politiske regioner. 
Specifikt kunne man omdanne det ene af de ubesatte AaUH/Vendsyssel forløb fra 2015-1 
til et AaUH/Randers forløb. Såfremt Randers ikke er interesseret i dette, kunne Viborg 
også være en mulig partner. AaUH formoder at dette kan medfører en positiv effekt på 
rekruttering til specialet geriatri. Der skal bemærkes, at der for nuværende er tale om en 
midlertidig stilling og dermed ikke en permanent ændring. 
 
PKL minder om, at fordelingsnøglen mellem de to politiske regioner på nuværende 
tidspunkt hedder 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. En permanent 
ændring af denne, hvor der flyttes HU-forløb fra Region Nordjylland til Region Midtjylland 
vil få konsekvenser for Region Nordjylland. Det bemærkes dertil, at HU-forløb der kobler 
AaUH med Randers og/eller Viborg vil have negative konsekvenser for muligheden for at 
rekruttere til rene Region Nordjylland forløb. 
 
AUH v. Else Marie Damsgaard støtter op om forløb, der går på tværs af de politiske 
regioner, da hun forventer, at det kan være med til at gøre specialet mere attraktivt. 
Men gør også opmærksom på, at man på AaUH skal gøre en indsats for at skabe bedre 
uddannelsesrammer. 
 
Randers v. Seham Shahla vil gerne være med til at arbejde på tværs af 
regionsgrænserne, men ikke på bekostning af en sidestilling med Horsens og Vest. 
Randers skal i første omgang sidestilles med Vest og Horsens, herunder også ift. 
medfinansiering.  
Hvis der derudover er ledige HU-forløb, man kan omdanne til AaUH-Randers forløb er 
Randers positivt stemt overfor dette.  
 
Konklusion: 
Drøftelsen førte til enstemmig enighed om, at man i udvalget fremadrettet ønsker at 
fordele de 7-årlige HU-forløb som vist i skemaet herunder. 
  
 
Lige – 1 halvår 
 

Lige 2. halvår Ulige 1. halvår Ulige 2. halvår 

Vest Vest Vest  
 Randers Randers Randers 
Viborg Horsens Horsens Horsens 
Aal/Vend Aal/Vend Aal/Vend Aal/Vend 
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Dertil ønsker man i udvalget, at arbejde på HU-forløb, der går på tværs af de to politiske 
regioner. Der er konkret tale om forløb der går på tværs af AaUH, Randers og/eller He 
Midt, Viborg. Udvalget ønsker i første omgang at benytte ubesatte forløb til disse nye 
forløb, med besættelse til 1. Sept. 2015 
 
Tilføjet pr. 21.maj 2015 fra VUS: VUS har undersøgt mulighederne for at slå et 
Randers-AaUH forløb op til besættelse 1. sept.2015. Dette kan ikke lade sig gøre for 
nuværende. Der forefindes ikke en lægefaglig indstilling for et sådan forløb, ej heller et 
uddannelsesprogram. Disse ting kan ikke nås at blive bragt i orden forud for 1. sept. 
2015. Der vil i udvalget dog arbejdes videre på denne slags forløb. 
Det gøres endvidere klart fra VUS, at disse forløb på tværs af de politiske regioner ikke 
må tage uddannelsestid fra Region Nordjylland, herunder både AaUH og Sygehus 
Vendsyssel. 
 
VUS v. Trine Kirkegaard udarbejder et udkast til en lægefaglig indstilling ift. den nye 
fordeling af HU-forløb. Denne skal i høring på de enkelte enheder, evt. i Klinikforum og 
godkendes i DRRLV 
Fordelingen af HU-forløbene har først virkning fra det er godkendt i DRRLV. 
 
 

Implementering af ny Lægefaglig indstilling: 
På mødet for DRRLV d. 5.marts 2015 blev der godkendt en ny lægefaglig indstilling for 
IM: geriatri. Den nye lægefaglige indstilling medfører en omlægning af 
Hoveduddannelsen for IM: geriatri, der betyder, at alle, undtagen forløb med ansættelse 
på HE- Midt, Viborg, starter og slutter på Regionshospitaler. 
 
Ved en så stor omlægning må man forvente og acceptere, at der er behov for en 
indkøringsfase, og at der vil være udsving i antallet af uddannelseslæger på de enkelte 
afdelinger. Dertil er der fra Direktionens side udstukket en enkelt retningslinje: Der er 6 
og ikke 10 år til implementering af omlægningen. Dermed er der plads til en løbende 
implementering, men ikke en lang implementering. 
 
Der er til dagsordenen vedhæftet 2 modeller. En model(Model 1), der viser 
konsekvenserne såfremt man implementere de nye forløb fra dag 1. Den anden 
model(Model 2) viser en løbende implementering, hvor alle forløb, der påbegyndes 2016-
1 og 2017-1 slås op som de gamle forløb. 2017-1 B og D slås op allerede i foråret 2016, 
mens 2017-1-A slås op som oprindeligt planlagt i foråret 2017. 2016-1 A og B 
fremrykkes til foråret 2016 og 2020-1- C fremrykkes til efteråret 2019. Dette er bedste 
bud fra VUS til en implementering, hvor vi tilnærmer os en udjævning af antal 
uddannelseslæger på afdelingerne adgangen. 
 
 
Alle opfordres til at se på modeller forud for mødet. Dertil er alle meget velkomne til at 
udarbejde egen forslag til modeller for implementeringen. 
 
Alle opfordres desuden til at have overvejet, forud for mødet, hvad de enkelte 
afdelingernes absolutte minimum og maksimum antal uddannelseslæger er. 
 
På mødet skal vi sigte efter at blive enige om en implementeringsmodel for den nye 
lægefaglige indstilling, der omlægger de ordinære HU-forløb. 
 
Referat: 
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Uddannelsesudvalget er enstemmigt enigt om, at Model 2 ser fornuftig ud og at denne 
godkendes i udvalget. 
 
Det gøres dog klart på mødet, at der fortsat er mulighed for fleksibilitet i forhold til 
hvornår, hvilke stillinger slås op. Dette kan bl.a. være relevant i situationer, hvor 
afdelinger oplever, at mange forløb er forskubbet grundet orlov af forskellige årsager og 
HU-lægerne derfor klumper sig sammen eller skaber huller i antallet af HU-læger på 
afdelingen. Fleksibiliteten skal dog holdes inde for dimensioneringen. 
 
 
Konklusion: 

Eftersom udvalget enstemmigt har godkendt implementeringsmodellen, sendes denne i 
høring blandt hos hospitalsledelserne, da dette ikke er sket forud for godkendelsen af 
den lægefaglige indstilling i DRRLV. 
  
Den godkendt Model er vedhæftet referatet som Bilag. 
 
 
Kombinations forløb Geriatri og akutmedicin 

DRRLV principgodkendte d. 5. marts 2015 oprettelse af særlige pilot HU-forløb, hvor man 
kombinerer HU i IM: geriatri, eller IM: lungesygdomme med akutmedicin-uddannelsen. 
 
Der har over en længere periode været arbejdet på at udarbejde et forløb over 6 år med 
udgangspunkt i det politiske Region Midtjylland. Der vil på mødet evt. være behov for at 
drøfte den videre proces vedr. disse forløb.  
 
Det politiske Region Nordjylland ønsker også at oprette disse særlige kombinationsforløb. 
Både sekretariatet i RN og ledelsen i Aalborg bakker op om sådanne forløb. Disse forløb 
vil blive drøftet på mødet. 
 
Referat:  
PKL sætter rammen og orientere om status for udviklingen af disse forløb i Region 
Midtjylland.  
Status er således, at man fortsat arbejder på at samle et AUH-Horsens forløb. Der 
foreligger dog en udfordring i, at man endnu mangler at finde en nr. 2 akutafdeling, der 
vil uddanne HU-lægerne i 6 måneder, eftersom der ikke følger medfinansiering med. 
 
Dertil beretter PKL, at årsagen til, at man i sin tid tog disse forløb op var, at DRRLV 
opfordrede til, at man i uddannelsesudvalgene diskuterede, hvorvidt det inde for 
specialet ville give mening at oprette sådanne kombinationsforløb. Dette kom man i 
IM:geriatri frem til, at det godt kunne være en mulighed.  
 
Pernille Lassen (specialeudpeget yngre læge) har forud for mødet sendt et brev til VUS 
Nord vedr. disse kombinationsforløb. Som uddannelsessøgende er hun bekymret for, 
hvordan disse kombinationsforløb kan påvirke rekrutteringssituationen for IM: geriatri. 
Dette grunder bl.a. i den allerede svære rekrutteringssituation, man har inden for IM: 
geriatri. Pernille Lassen opfordrer til, at man i stedet bruger kræfterne på at tiltrække 
ansøgere til den rene geriatri. Et ophold på akutafdelingen under HU-forløbet i IM: 
geriatri vil dog god mening, som man allerede gør i Horsens. 
 
AUH v. Else Marie Damsgaard melder ud, at man fra AUH’s side ikke har råd til at deltage 
i disse kombinationsforløb. Dertil vurderer Else Marie Damsgaard, at man bør holde fokus 
på at uddanne geriatere til specialet førend man uddannelse til akutafdelingerne. 
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Hvorvidt AUH ønsker at indgå i et samarbejde om særlige forløb i med Horsens vil Else 
Marie vende tilbage med, efter hun har vendt dette med den resterende ledelse i AUH.  
 
NB: Vær opmærksom på, at AUH ved tidligere møder, hvor disse særlige 
kombinationsstillinger har været diskuteret ikke har gjort dette gældende. 
 
Horsens v. Ishay Barat anerkender AUH’s holdnig, men mener også, at forholdene på 
Regionshospitalerne og især de medicinske afdelinger er anderledes end på 
Universitetshospitalerne. På de medicinske afdelinger er der en stor berøringsflade med 
det akutte indtag, hvorfor akutkompetencerne bliver en mere central del af det at være 
ansat som speciallæge i IM: geriatri på Regionshospitalerne ift. Universitetshospitalerne. 
 
AaUH v. Stig Andersen anerkender pointerne både fra AUH og Horsens. Hans ønske og 
mål er, at der kommer opmærksomhed på specialet IM: geriatri. Hertil gør Stig Andersen 
opmærksom på, at han vurderer, at ordinære HU-forløb på tværs af de politiske regioner 
er en bedre løsning end kombinationsforløbene med akutmedicin. 
 
Konklusionen på drøftelsen er, at man fortsat arbejder videre på at etablere 
kombinationsforløb med Horsens og AUH, men at det tager den tid det tager. Hertil vil 
Else Marie Damsgaard drøfte disse forløb med Centerledelsen på AUH 
 
 
 
Nyt fra afdelingerne: 
 

Referat: 

Randers har fået flere senge og en 3. speciallæge i geriatri. Der laves desuden om på 
strukturen i afdelingen og arbejdes på et ud-kørende team med start i efteråret 2016. 
Der er pt. tre i HU-forløb. Disse har hidtil haft fokus på Common trunk, men vil fremover 
få mere tid hos Seham. 
 
Horsens har udvidet deltagelse på Orto og Akut til en hel dag til Akut og en hel dag til 
Orto. I Akut geriatri-teamet er der udvidet i antal læger på daglig basis.  
Der er pt. seks-syv HU-læger på afdelingen 
 
Vendsyssel har fået AP læger i geriatrisk ambulatorium tre måneder af gangen. Både 
udd.lægerne og Marianne M.M. er meget glade for dette. Der er pt. en HU-læge,men 
denne er snart færdig på afdelingen og derefter vil der ingen HU-læger være på 
afdelingen. 
 
AUH er bemandingsramt og har derfor fremrykket nogle organisatoriske ændringer. 
Dertil glæder de sig til 1. sept, hvor de får nogle nye HU-læger. 
 
HE Midt, Viborg har pt. tre i HU-læger og glade for det. Desuden kan de berette, at HU-
læger i andre specialer har to returdage til specialet, hver måned, under deres common 
trunk. 
 
AaUH er blevet beskåret i antal senge, hvilket dog fra frigivet midler til bemanding af 
vagter. I stedet er der etableret flere nye funktioner, hvor bl.a. udd.læger går geriatrisk 
stuegang både i AMA og i Ortopædkirurgisk afdeling, oftest sammen med en senior læge. 
Én gang i semestermånederne har man en temadag, hvor afdelingen afslutter patient-
kontakt kl. 12 og derefter fokuserer udelukkende på undervisning og uddannelse. 
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Desuden kan det berettes, at 2 speciallæger stopper, og at man pr. 1. sept. ansætter en 
ny speciallæge i geriatri. 
Stig Andersen nævner yderligere, at man afventer en inspektorrapport efter fremskyndet 
genbesøg i marts 2015. Afdelingen har iværksat en række tiltag efter inspektorbesøg 
2014, men det var et klart indtryk, at inspektorerne var bekymrede for, om det lave 
patient volumen, efter reduktion i sengeantal, er tilstrækkeligt for uddannelsen. 
 
He Vest har haft inspektor besøg, og der er lagt planer for at rette op på kritikpunkterne. 
Udd.lægerne presses en del, bl.a. da IM: kardiologi vil have udd.læger fra IM: geriatri til 
at hjælpe kardiologien. Dette støtte Karoline Meldgaard ikke. 
Derudover er det dog dejligt at have mange HU læger, hvilket også giver mulighed for at 
presse på for mere geriatri, herunder et dagafsnit.  
PKL M.M.M. råder He Vest til at indskrive dagafsnittet i uddannelsesprogrammet. 
 
 

Nyt fra VUS: 
 

• Involvering af ledelsessystemet i forbindelse med lægefaglige indstillinger. Der er 
både i Region Midtjylland og Region Nordjylland fokus på involvering af 
ledelsessystemet (afdelings- og hospitalsledelserne) inden der drøftes lægefaglige 
indstillinger. Det er derfor vigtigt, at uddannelsesudvalgsmedlemmerne orienterer 
bagud i deres organisationer i forbindelse med møder om fordelingen af 
uddannelsesstillinger i specialet. Det gælder både forud for og efter mødet. 
 

• Orientering vedr. indberetning til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb. 
Oversigt vedhæftes referatet 

 
• Udvalget orienteres om administrationsnotat vedr. 6-månedersreglen Der er 
godkendt et administrationsnotat vedr. 6-månedersreglen. Notatet giver VUS 
mulighed for at tillade afvigelser fra reglen i få sagstyper. Dette vil dog ikke blive 
benyttet til at give flere dispensationer, da vi, som Sundhedsstyrelsen, i 
udgangspunkt ikke ønsker uddannelsesforløb af kortere varighed end 6 måneder. 

 
• Udvalget orienteres vedr. nyt kommissorium for specialespecifikke 
uddannelsesudvalg i Videreuddannelses Nord. Kommissoriet vedlægges referatet 

 
• Udvalget orienteres vedr. nyt administrationsnotat for Håndtering af fleksibilitet i 
antal i-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord som giver mulighed for mere 
fleksibilitet med i-stillinger i specialerne. 

 
• Udvalget orienteres om, at Bente Malling har overtaget stillingen som ledende 
lektor i postgraduate lægelig kompetenceudvikling fra 16. maj 2015. 

 
• Udvalget orienteres om, at opgaven vedrørende uddannelsesprogrammer er 
overtaget af Rikke Bundgaard, Trine Kirkegaard og Janni Fruergaard.  

 
• Øget tilmelding til KBU. Kan ses som udtrykt for større uddannelsesårgange og 
man må forvente, at det relativt snart vil kunne betyde noget i forhold til 
rekrutteringssituationen, over en bred kam. 

 

 

Retningslinjer for kommentering og ændringer i referater 
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Der vil på mødet blive orienteret om gældende retningslinjer ift. kommentering på 
referater fra uddannelsesudvalgsmøder.  
 
Referat: VUS orientere om, at de altid forsøger at skrive referatet så korrekt som 
muligt. Der kan dog være ting man ikke har været opmærksom på under mødet, hvorfor 
udkastet til referatet sendes til PKL til godkendelse. Herefter sendes referatet til udvalget 
til godkendelse. Hvis der i godkendelsesfases tilføjes kommentarer, hverken PKL eller 
VUS har hørt under mødet, tilføjes dette til referatet med dato for tilføjelse. 
 
I sidste ende er det PKL, der godkender referatet.  
 
Næste møde: 

Torsdag 3. dec 2015 kl. 09.00 i Regionshuset Viborg, lokale F8 
 
 
Eventuelt:  
 

Det er tidligere i udvalget besluttet af ordningen med at have 6 måneder på en 
akutafdeling, som man gør i Horsens, skulle udvides til HE Vest og Aalborg. Disse 
vurderer dog, at de fortsat ikke er klar til at igangsætte dette, hvorfor dette udskydes. 
 
 

 

 
BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 
Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 

 


