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Uddannelsesudvalg i IM: Geriatri  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

21. december 2016 
Trine Kirkegaard 
Petersen 

trkpee@rm.dk 1-30-72-99-15 

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Geriatri 
fredag den 1. december 2016 kl. 12.30-14.30  

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg 8800, C2 
 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Referat 

VUS bød velkommen og oplyste, at PKL Marianne Metz Mørch har været nødsagte til at 

melde afbud på mødet.  

Dagsordenen godkendes mod to bemærkninger 

- Pkt 2 "Oplæg vedr. mesterlære ved PKL" udgår. 

- Under pkt. 9 "Nyt fra VUS" er tilføjet to orienteringspunkter mere. 

 

2. Oplæg vedr. mesterlære ved. PKL (15 min) 

Oplæg ved PKL vedr. mesterlære som læringsmetode. 

 

Referat 

Punktet udgår og udskydes til næste møde 

 

3. Oplæg om evaluer.dk (15 min) 

VUS holder et kort oplæg om den nye spørgeramme og funktionerne i evaluer.dk 

 

Referat 

Oplægget præsenterede forskellen mellem den gamle og nye spørgeramme. Herudover 

fik udvalget vist mulighederne for anvendelse af evalueringerne i evaluer.dk.  

Til referatet er vedhæftet en QuickGuide til oprettelse af visninger i evaluer.dk, hvilket 

også blev vist på møde. 

 

4. Ny lægefaglig indstilling for forskningstræning (10 min) 

Den nuværende læge faglige indstilling vedr. forskningstræning er fra 2006 og trænger 

derfor til en revision. Desuden er det netop kommet en ny skabelon for denne 

lægefaglige indstilling. PKL har udarbejdet et udkast til en revideret version af denne.  

 

Udvalget bedes drøfte og om muligt godkende udkastet.  

 

Bilag 1: Udkast til ny lægefaglig indstilling for forskningstræningen. 

 

Referat og konklusion 

Udvalget drøftede udkastet og kom med en række kommentarer til udkastet.  

PKL får efter mødet tilsendt kommentarer direkte i udkastet. 
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Herefter fremsendes udkastet til godkendelse i udvalget, via mail, forud for behandling i 

Følgegruppen for forskningstræning. 

 

5. Inspektorrapport fra Medicinsk Afdeling – HE Horsens – orientering (10 min) 

Medicinsk Afdeling på HE Horsens havde 20. september inspektorbesøg. Besøget 

resulterede i en pæn inspektorrapport med et par forbedringsforslag. Næste besøg vil 

være et rutinebesøg ultimo 2020. 

Ishay vil give et kort oplæg om besøget, rapporten og handlingsplanen. 

Inspektorrapport  

 

Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Ishay Barat gav et kort oplæg vedr. inspektorbesøget på Medicinsk Afdeling på HE 

Horsens. 

 

På baggrund af besøget og rapporten arbejder afdelingen med uddannelsesværdien på 

afdelingens konferencer og øget muligheder for supervision. 

Konkret er konferencerne under omstrukturering for at øge læringsværdien 

Samtidig arbejdes der på at flytte speciallæger til de afsnit, der har været ramt af 

mangel på supervision. 

 

Vigtigt for udviklingen på afdelingen har været, at afdelingen har fået flere læger på 

afdelingen, både speciallæger og uddannelseslæger. Dette hjælper på driften og 

overskuddet til uddannelse. Der arbejdes desuden på mere kontinuitet i skemalægning 

for de enkelte læger. 

 

Konklusion 

Udvalget tog orienteringen til efterretning 

 

6. Deling af medicinsk afdeling på HE Vest (5 min) 

Medicinsk afdeling på He Vest deles pr. 1. januar 2017 til to afdelinger; Medicinsk 

Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling. Delingen får ikke betydning for uddannelsen af 

geriatere på HE Vest. På nuværende tidspunkt har hoveduddannelseslæger i IM: geriatri 

6 måneder med funktion inden for hjertemedicin. Dette vil de fortsat have efter 1. januar 

2017. Delingen vil alene betyde et opdateret uddannelsesprogram for forløb i HE Vest. 

Dette er UAO Jens Juel i gang med. Programmet forventes behandlet i UGUP 3. februar 

2017. 

 

Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning. 

 

Referat 

Karoline Meldgaard fulgte op med en orientering om processen og situationen vedr. 

geriatere på HE Vest. 

Udvalget tog orientering til efterretning. 

 

 

7. Forløbsskabelon 2. halvår 2017 -2022 (30 min) 

 

Baggrund 

DRRLV godkendt 15. september en ny lægefaglig indstilling for IM: Geriatri. 
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Med den nye lægefaglige indstilling er fordelingen af hoveduddannelsesstillinger mellem 

HE Vest, HE Horsens og RH Randers ændret, således de tre enheder, har lige mange 

hoveduddannelsesstillinger. 

 

DRRLV besluttede desuden, at den nye fordeling senest i 2022 skulle være fuldt ud 

implementeret. 

 

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et udkast til en fremtidig forløbsskabelon 

for opslag af hoveduddannelsesforløb i IM: geriatri. Uddannelsesudvalget bedes samlet 

tage stilling til udkastet.  

 

På baggrund af udvalgets konklusion, udsendes der til de involverede enheder en høring 

vedr. de økonomiske konsekvenser frem til 2022. I denne tages der højde for 

midlertidige perioder, hvor der, som konsekvens af den tidligere aftalte 

implementeringsplan og indeværende ændringer, planlægges at være flere HU-læger på 

de enkelte afdelinger end afdelingerne er normeret til. Normeringen er fastlagt i den 

lægefaglige indstilling. 

 

Forløb fremadrettet 

Med den nye fordeling skal der i perioder af 2 år, slås ét mindre HE Vest - AUH forløb op 

og ét mindre HE Horsens - AUH forløb op. Imens skal der i tilsvarende periode slås to 

yderligere RH Randers-AUH forløb op. 

 

Dette betyder, at der over to år fortsat, i alt, skal slås 10 hoveduddannelsesforløb op i IM 

geriatri, i Region Midtjylland. Disse skal fordeles som vist herunder: 

 

2017-2- og herefter Hidtil 

1x AUH - HE Midt - AUH 1x AUH - HE Midt – AUH 

3x AUH - HE Vest – AUH 4x AUH - HE Vest – AUH 

3x AUH – HE Horsens – AUH 4x AUH – HE Horsens – AUH 

3x AUH – RH Randers – AUH 1x AUH – RH Randers – AUH 

 

 

Ny forløbsskabelon 

I forbindelse med udarbejdelsen af udkastet er der taget hensyn til følgende: 

- Færrest mulige ændringer i forløbsskabelonen 

- Så jævn opslagskadence som muligt, 

o således hver afdeling har så tæt på det normerede antal læger ad gange jf. 

den lægefaglige indstilling. 

o således der ikke slås 1 forløb op i én runde og 6 i en anden runde. 

- Gældende implementering plan, hvor konkrete forløb er rykket rundt af hensyn til 

jævn opslagskadence.  

 

Udkastet til ny forløbsskabelon tager udgangspunkt i den hidtil gældende, som ses 

herunder: 

 

 

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

Vest -AUH Vest-AUH Vest-AUH Vest-AUH 

Horsens 4-AUH Horsens 5-AUH Horsens 4-AUH Horsens 5-AUH 

AUH- Viborg   Randers - AUH   
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Hjørring -AaUH Hjørring -AaUH Hjørring -AaUH Hjørring -AaUH 

 

Forslaget fra VUS er, at forløbsskabelonen fremover, gældende fra og med 2017-2 ser ud 

som vist herunder: 

 

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

Horsens 4-AUH Horsens 5-AUH Horsens 4-AUH   

Vest -AUH  Vest-AUH Vest-AUH 

AUH-Viborg Randers - AUH Randers - AUH Randers - AUH 

Hjørring -AaUH Hjørring -AaUH Hjørring -AaUH Hjørring -AaUH 

 

Med denne løsning fastholdes de halvår, der har 3 opslag i Region Midtjylland og samtidig 

påvirkes 1. halvår i lige og ulige år ikke af ændringerne. 

 

Med denne løsning vil de enkelte uddannelsesafdelinger i perioden fra 2. halvår 2017 til 

2. halvår 2022 have følgende antal HU-læger på afdelingen af gangen. 

 

Årstal/Afdeling Geriatrisk, 

AUH 

Medicinsk 

Horsens 

Akut 

Horsens 

Medicinsk 

Vest 

Medicinsk 

Randers 

2017 2. halvår 11 5 0 5 3 

2018 1. halvår 12 3 1 5 4 

2018 2. halvår 11 4 1 4 3 

2019 1. halvår 8 5 1 4 4 

2019 2. halvår 10 4 1 5 4 

2020 1. halvår 13 4 0 5 3 

2020 2. halvår 14 3 0 3 4 

2021 1. halvår 14 3 0 3 4 

2021 2. halvår 11 3 0 4 4 

2022 1. halvår 11 2 2 5 4 

2022 2. halvår 12 5 0 4 4 
Noter: 1: I tallene er der taget højde for ubesatte forløb, forløb der, efter gensidig aftale, er rykket 
fra en enhed til en anden og forløb der har rykket sig enten pga. tidligere implementeringsplan 

eller fordi de er blevet besat på et senere tidspunkt end oprindeligt planlagt, eftersom de var 
ubesat i første omgang. 2: 1. halvår = marts-aug, 2. halvår = sept.-feb. 3. Der er ikke taget højde 
for orlov til barsel og forskning. 4. kombinationsforløbene er ikke regnet med i dette. 
 

Opslag fra 2. halvår 2017 til 2. halvår 2022 

Ved at følge den foreslået forløbsskabelon vil der i perioden 2. halvår 2017 til 2. halvår 

2022 blive slået forløb op, som vist i tabellen herunder. 

 

 

 2017 2. halvår 

1. RH Randers-AUH-RH Randers 

2. HE Vest-AUH- HE Vest 

3. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel 

2018 1. halvår 

1. HE Horsens-AUH-HE Horsens 

2. HE Vest-AUH- HE Vest 

3. AUH He Midt-AUH 

4. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel 

2018 2- halvår 

1. HE Horsens-AUH-HE Horsens 

2. RH Randers-AUH-RH Randers 

3. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel 

2019 1. halvår 2019 2. halvår 
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1. RH Randers-AUH-RH Randers 

2. He Horsens-AUH-HE Horsens 

3. HE Vest-AUH- HE Vest 

4. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel 

1. RH Randers-AUH-RH Randers 

2. HE Vest-AUH- HE Vest 

3. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel 

4. AUH-HE Midt-AUH (rykket frem fra 

2020-1) 

2020 1. halvår 

1. HE Horsens-AUH-HE Horsens 

2. HE Vest-AUH- HE Vest 

3. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel1 

2020 2. halvår 

1. HE Horsens-AUH-HE Horsens 

2. RH Randers-AUH-RH Randers 

3. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel 

2021 1. halvår 

1. RH Randers-AUH-RH Randers 

2. He Horsens-AUH-HE Horsens 

3. HE Vest-AUH- HE Vest 

4. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel 

2021 2. halvår 

1. RH Randers-AUH-RH Randers 

2. HE Vest-AUH- HE Vest 

3. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel 

2022 1. halvår  

1. HE Horsens-AUH-HE Horsens 

2. AUH He Midt-AUH 

3. HE Vest-AUH- HE Vest 

4. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel 

2022 2. halvår 

1. HE Horsens-AUH-HE Horsens 

2. RH Randers-AUH-RH Randers 

3. Vendsyssel-AalborgUH-Vendsyssel 

 
Note: I oversigten er der taget højde for forløbsskabelonen og tidligere aftalt implementeringsplan 
vedr. omlægning af, hvor hoveduddannelseslægerne skal starte og slutte deres hoveduddannelse. 

 

Som nævnt bedes uddannelsesudvalget samlet tage stilling til udkastet.  

 

Referat 

VUS satte rammen for punktet. 

Udvalget blev bedt om at tage stilling til oplægget vedr. forløbsskabelonen frem til 2022 

for forløb, der er placeret i det politiske Region Midtjylland. 

 

Konklusion 

Udvalget godkendte forslaget til ny forløbsskabelon og VUS fremsender umiddelbart efter 

mødet høringsbreve til de involverede afdelinger. 

Samtidig undersøger og beskriver VUS muligheden for at udjævne yderligere på AUH i 1 

halvår 2019 hos AUH. Dette vil dog forløbe adskilt fra høringsprocessen. 

 

8. Ny yngre geriater til udvalget (5 min) 

Eftersom Pernille Overgaard snart er færdiguddannet skal det udpeges en ny yngre 

geriater til uddannelsesudvalget. Udpegningen sker gennem Dansk selskab for Geriatri. 

Hvis man har kendskab til en uddannelseslæge, der kunne have lyst til at overtage 

pladsen bedes man derfor gøre opmærksom på muligheden. 

 

Referat og konklusion 

Udvalget ønsker at hver afdeling fremadrettet tager en HU-læge med til 

uddannelsesudvalg. 

 

 

9. Nyt fra VUS (10 min) 

 

- MUK 2016: 

Til orientering og videreformidling. 

Uddannelseskonference 7.-9. maj 2017 i Horsens. Klar opfordring til at deltage. 

                                                 
1
 Kun to RM forløb skyldes, at Midt-forløbet er rykket til 2019-2 og Randers først har igen i 2. halvår 
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- Ny målbeskrivelse for KBU: 

Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via jeres 

UKO.  

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

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. 

Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil især 

UKO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle.  

Link:https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE10

4C.ashx  

 

 

- Nye KBU tal 

Til orientering 

 

 

 

- Besatte og ubesatte forløb 

Til orientering og brug ifm. karrierevejledning. 

 

- Ny håndbog for inspektorer 

Til orientering. 

 

Link:https://sst.dk/da/uddannelse/~/media/72F2C335B67743CDBC2887A044DC59DF.as

hx  

 

-App: logbog.net 

Til orientering og videreformidling til uddannelseslæger og hovedvejledere. 

 

Referat 

Udvalget tog orienteringerne til efterretning. 

 

Særligt vedr. besatte og ubesatte forløb: 

Videreuddannelsessekretariatet har netop opgjort besatte og ubesatte I og H-stillinger i 

Videreuddannelsesregion Nord. Tallene kan give en indikator for hvor der er udfordringer 

ift. rekruttering. Desuden kan det være et værktøj ifm. karrierevejledning, hvis 

uddannelsessøgende skal vejledes over i et andet speciale. 
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Link: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/statistik-for-

uddannelsesstillinger/indberetning-i-og-h-nord-01november-2016.pdf  

 

Udvalget bemærkede at tallene ikke er retvisende ift. hvor mange ubesatte forløb der er i 

IM: geriatri i 2016 

 

Særligt vedr. ny håndbog for inspektorer: 

Der er med den nye vejledning for inspektorordningen også udarbejdet en opdateret 

version af håndbogen for inspektorer. Håndbogen kan bl.a. bruges til at orientere sig om, 

hvad inspektorerne ligger vægt på i deres besøg. 

 

Særligt vedr. app: logbog.net: 

Til den elektroniske logbog er udviklet en app hvorfra uddannelseslæger kan skrive 

noter, klarmelde kompetencer og finde uddannelsesdokumenter. For hovedvejledere og 

UAO'er kan app'en bruges til oversigt over "egne" uddannelseslæger, godkende 

kompetencer, kurser og uddannelsestid. 

 

 

10. Næste møde (5 min) 

18.maj 2016 

På næste møde skal følgende punkter indgår: 

- Fokuseret ophold på gerontopsykiatri – evaluering 

- Inspektorrapporter fra Geriatriske Afdeling, AUH og Medicinsk Afdeling, HE Midt - 

Viborg 

 

11. Eventuelt (5 min) 

 

Vedr. Inspektorordningen  

Videreuddannelsesregion Nord mangler geriatri-inspektorer. Dette gælder både senior og 

junior-inspektorer 
 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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