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Referat 
Møde i uddannelsesudvalget for Intern Medicin Geriatri 
Tirsdag d. 2. december kl. 12-15. Regionshuset Viborg, lokale F7. 

 
 
 
Til stede: 
Marianne Metz Mørch, PKL 
Ausra Cleemann, uddannelsesansvarlig overlæge, Aalborg Universitetshospital 
Marianne Ørum, uddannelsesansvarlig overlæge, Aarhus Universitetshospital 
Ishay Barat, overlæge, HE Horsens 
Seham Shahla, overlæge, RH Randers 
Michael Skov Jensen, uddannelsesansvarlig overlæge HE Midt 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 
 
Afbud: 
Karoline Meldgaard Pedersen, overlæge, HE vest 
 
 
Referat: 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen godkendes. 
 
 

2. Introduktionsuddannelsen – hvordan opfylder vi den nye målbeskrivelse 
på de højtspecialiserede afdelinger? Fortsat drøftelse fra sidste møde. 

 
Aalborg UH 
Ausra Cleemann fortæller, at introduktionslægerne er ansat på geriatrisk afdeling, men 
indgår i den fælles intern medicinske forvagt i medicinerhuset. Derved er der gode 
muligheder for at komme i berøring mange forskellige medicinske problematikker også 
de akutte. Der bliver spurgt til vagtkadencen. Ausra fortæller at der er vagt hver 13. 
døgn. Det går således fint med at opfylde kravene i den nye målbeskrivelse. Der vil blive 
skrevet et nyt uddannelsesprogram, der beskriver den nye uddannelsesstruktur for 
introduktionsuddannelsen. 
 
AUH 



 

 

På Geriatrisk afdeling AUH er det nødvendigt, at introduktionslægerne har ophold på 
akutafdelingen for at opnå alle kompetencer. Lige nu er der iværksat en nødløsning med 
3 ugers fokuseret ophold på akutafdelingen. 
PKL redegør for, at Hanne Arildsen (PKL for akutmedicin) og Ulf Grue Hørlyk 
(uddannelsesansvarlig overlæge på akutafdelingen) mener, at afdelingen nu er klar til at 
uddanne introduktionslæger i intern medicin med 4 måneders sammenhængende ophold. 
Marianne Ørum fortæller, at uddannelseskoordinerende overlæge på AUH Bente Malling 
ikke mener, at akutafdelingen er klar til at have introduktionslæger i intern medicin samt 
at UKO ikke bakker op om en model med 4 måneder på akutafdelingen og 8 måneder i 
intern medicin geriatri. Marianne Ørum foreslår at nødløsningen gøres til en blivende 
ordning med 3 ugers fokuseret ophold på akutafdelingen. Uddannelsesudvalget mener 
ikke at dette kan lade sig gøre i forhold til målbeskrivelsen. 
 
PKL og Marianne Ørum aftaler at arrangere et møde med PKL for akutmedicin og den 
uddannelsesansvarlig overlæge for akutafdelingen samt en UKO fra AUH. 
Uddannelsesudvalget bifalder dette. Mødet arrangeres af PKL om muligt i januar. 
Derefter vil uddannelsesudvalget drøfte punktet igen. 
 
 

3. Konfirmering af udvalgets anbefalinger til nye hoveduddannelsesforløb 
med sidste år på regionshospital. Opfølgning på sidste møde. 

 
Samtlige medlemmer af udvalget er fortsat enige i, at sidste år af hoveduddannelsen kan 
foregå på regionshospital. Det drøftes dog fortsat om også det andet sidste år kan foregå 
på regionshospital. Marianne Ørum stiller spørgsmålstegn ved om geriatrien på 
regionshospitalerne er så stærk, at den kan være ansvarlig for at de sidste to år af 
hoveduddannelsen rent faktisk vil være med fokus på geriatri. Ausra Cleemann er enig i 
ovenstående bekymring. Marianne Ørum og Ausra Cleemann anbefaler fortsat at 
modellen bliver som følger: 
 
Model A: 
2 år 2 år 1 år 
Region Universitetshospital Region 
 
 
Det øvrige uddannelsesudvalg anbefaler fortsat nedenstående model: 
 
Model B: 
1 år 2 år 2 år 
Region Universitetshospital Region 
 
 
Uddannelsesudvalget beslutter, uden dissens, at arbejde videre med model B, dog vil 
Marianne Ørum Og Ausra Cleeman fortsat forholde sig kritisk til modellen som de ikke 
finder optimal. En betingelse for at arbejde videre med en godkendelse af model B, bliver 
således at uddannelsen på regionshospitalerne følges tæt af PKL og 
uddannelsesudvalget, samt at der stilles krav til ledelserne på de medicinske afdelinger 
om at prioritere den geriatriske del af uddannelsen. 
 
Der vil, på baggrund af drøftelserne på dette og det foregående 
uddannelsesudvalgsmøde, blive udarbejdet en ny lægefaglig indstilling med beskrivelsen 
af de nye forløb (beskrevet i referatet fra sidste møde) og denne vil blive sendt i 
økonomisk høring ved hospitalsledelserne og herefter til godkendelse ved DRRLV. 
 
Tilføjelse pr. 21.1.2015. Der er indenfor den aftalte tidsfrist for indmeldelser af 
kommentarer til referatet indkommet dissens fra repræsentanterne fra AUH og Aalborg 
UH mod at sidste år af hoveduddannelsen foregår på regionshospital. Dissensen vil blive 
medtaget i den videre proces. 
 



 

 

4. Fordeling af hoveduddannelsesstillinger. Der er behov for en justering af 
fordelingen af hoveduddannelsesstillinger da Randers nu har mulighed 
for at indgå på lige fod med Horsens og Vest 

 
Uddannelsesudvalget er som udgangspunkt enigt i at RH Randers, der har geriatere 
ansat, skal stilles lige med HE Horsens og HE Vest hvad angår antallet af 
hoveduddannelsesstillinger. 
Dog er det ikke hensigtsmæssigt at flytte stillinger fra Horsens, da uddannelsesudvalget 
medregner det samlede antal intern medicinske hoveduddannelsesstillinger som stadig er 
lavt i Horsens. Det er også vanskeligt at undvære forløb i HE Vest, da det nye Gødstrup 
vil få en stor geriatrisk afdeling og vil have brug for både speciallæger og 
uddannelseslæger. 
 
Uddannelsesudvalget drøfter mulighederne for at inddrage det akutte område yderligere i 
geriatrien. Indtil videre er erfaringerne fra Horsens, hvor hoveduddannelseslægerne har 
6 måneders ansættelse på akutafdelingen, at det går godt med uddannelsen i 
akutafdelingen. Uddannelsesudvalget ser positivt på at fortsætte og udvikle samarbejdet 
med akutafdelingerne. 
 
Michael Skov Jensen foreslår helt konkret at akutafdelingen i Viborg kan indgå i 
hoveduddannelsen. Michael foreslår et møde mellem ledende og uddannelsesansvarlig 
overlæge og PKL om mulighederne en dag i det nye år. PKL indkalder til mødet. Derefter 
vil punktet blive drøftet af uddannelsesudvalget. 
 
Uddannelsesudvalget drøfter, at en ny måde at inddrage det akutte område i 
hoveduddannelsen i geriatri er at implementere akutlægeuddannelsen i 
hoveduddannelsen i geriatri. Akutlægeuddannelsen består af en kursusrække samt 2 års 
ansættelse på akutafdelinger. Uddannelsesudvalget opstiller en model, hvor uddannelsen 
samlet set tager 6 år og lægen både bliver akutlæge og speciallæge i geriatri. 
Uddannelsesudvalget drøfter, at man med sådanne nye forløb kunne søge om øget 
dimensioneringen og derved skabe bedre balance i stillings-regnskabet mellem 
regionshospitalerne i RM. 
 
Uddannelsesudvalget finder, at mulighederne for uddannelse på hoveduddannelsesniveau 
pt. er til stede på akutafdelingen i Horsens og også på akutafdelingen i Viborg. 
Der opstilles to modeller for forløb i Viborg og Horsens: 
 
Model Horsens: 
1 år 2 år  1 år  1 år 1 år 
Horsens AUH Horsens Akut Hors 
 
Model Viborg: 
1 år 2 år 1 år 2 år 
AUH Viborg Akut AUH 
 
 
Det besluttes at søge om 3 nye akutforløb ved SST og derefter fordele de 10 årlige forløb 
som i nedenstående tabel: 
 
Opslagstype Nuværende opslag årligt Fremtidige opslag årligt 
HE Vest 2 1,5 
HE Horsens 2 3 
RH Randers 0,5 2 
HE Midt, Viborg 0,5 1,5 
Nordjylland 2 2 
I alt 7 10 
 
Efter uddannelsesudvalgsmødet er PKL blevet bekendt med at akutuddannelsen ikke 
giver merit for tiden i hoveduddannelsen i intern medicin geriatri. Der skal altså samlet 



 

 

set være 2 års ansættelse på akutafdelinger. PKL vil drøfte mulighederne med 
uddannelsesudvalgets medlemmer. 
 
 

5. Elektronisk Logbog 
 
Margit Højbjerg Nielsen fra Videreuddannelsessekretariatet deltager som oplægsholder 
ved dette punkt. Margit fortæller om opstarten af de intern medicinske specialer i 
logbogen i december, og viser hvordan man logger ind og finder rundt i logbogen. Der 
bliver drøftet konkrete spørgsmål til hvordan man godkender kompetencer, hvem der 
kan være vejleder o.l.  
Ved yderligere spørgsmål er udvalget altid velkommen til at kontakte Margit på: 
margit.nielsen@stab.rm.dk tlf.: 7841 0780. 
 

 
6. Eventuelt 

 
VUS-hjemmesiden 

Godkendte uddannelsesprogrammer er endnu ikke på videreuddannelsessekretariatets 
hjemmeside. PKL vil drøfte dette med sekretariatschef Berit Bjerre Handberg. 
 
 

7. Nyt møde 
 
Mandag d. 18. maj efter ansættelsesudvalgsmødet i Regionshuset Viborg. 


