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Uddannelsesudvalg i IM: Geriatri  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

06.06. 2016 
Trine Kirkegaard 
Petersen 

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

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Geriatri 
fredag den 27. maj 2016 kl. 09.00-11.00  

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg 8800, C4 
 

Deltagere 

Marianne Metz Mørch (PKL, Regionshospitalet Nordjylland, Vendsyssel) 

Else Marie Damsgaard (Ledende overlæge AUH) deltog under punkt 1 og 2. 

Stig  Andersen (Ledende overlæger AalborgUH) deltog under punkt 1 og 2. 

Lene Mortensen (Ledende overlæge RH Randers) deltog under punkt 1 og 2. 

Thomas Hahn (Ledende ovelæge HE Horsens) deltog under punkt 1 og 2. 

Berit Bjerre Handberg (sekretariatschef Videreuddannelsessekretariatet Nord) deltog 

under punkt 1 og 2 

Karoline Meldgaard (UAO HE Vest) deltog på hele mødet 

Michael Jensen (UAO HE Midt,Viborg) deltog på hele mødet 

Ishay Barat (Overlæge, HE Horsens) deltog på hele mødet 

Seham (Overlæge, RH Randers) deltog på hele mødet 

Marianne Ørum (UAO AUH) deltog på hele mødet 

Ausra Cleemann (UAO AalborgUH) deltog på hele mødet 

Pernille Overgaard Lassen (Yngre læge i specialet) deltog på hele mødet 

Trine Kirkegaard (VUS, referent) deltog på hele mødet 

 

Afbud 

Henning Danielsen (Ledende overlæge, He Midt, Viborg) 

Steen Husted (Ledende overlæge HE Vest) 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  

 

Referat 

PKL byder velkommen og udvalget præsenterer sig. 

Dagsorden godkendes uden yderligere kommentarer. 

 

2. Fordeling af hoveduddannelsesstillinger i Region Midtjylland (BBH) 

Med deltagelse af de ledende overlæger 

 

Baggrund 

På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) 17. september 2015 

behandlede Rådet vedhæftede lægefaglige indstilling i Intern medicin (IM): geriatri, hvor 

PKL i samarbejde med uddannelsesudvalget indstillede en ny fordeling af 

hoveduddannelsesforløb. Regionshospital Randers (RH Randers) blev foreslået sidestillet 

vedr. antal årlige hoveduddannelsesstillinger i IM: geriatri med Hospitalsenheden Vest 

(HE Vest) og Hospitalsenheden Horsens (HE Horsens). Der var på mødet d. 18. maj 2015 
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enstemmighed i udvalget vedr. omfordelingen. Den nye fordeling foreslås, således 

uddannelseskapaciteten på de uddannelsesgivende steder kan udnyttes bedre. 

(referat fra 18. maj er vedhæftet som bilag) 

 

Grundet dissens fra HE Vest, og da PKL desværre ikke kunne være til stede på mødet i 

Rådet, blev den lægefaglige indstilling ikke godkendt. 

Uddannelsesudvalget drøftede derfor igen fordelingen på mødet i uddannelsesudvalget 3. 

december 2015, hvor der igen, ud fra en uddannelsesvinkel, er fuld opbakning i 

uddannelsesudvalget til den foreslåede fordeling af hoveduddannelsesforløb, da denne 

udnytter uddannelseskapacitet bedst på de uddannende afdelinger. Uddannelsesudvalget 

er dog bekendt med, at der ikke er ledelsesopbakning på HE Vest  

(referat fra 3. december er vedhæftet som bilag) 

 

Dissens fra Hospitalsenheden Vest 

Dissensen fra HE Vest vedr. den lægefaglige indstilling havde fokus på, at der samlet set 

ændres ved fordelingen af hoveduddannelsesforløb i IM. Herunder blev der samlet set, 

færre hoveduddannelsesstillinger i IM på HE Vest.  

Der er tidligere indgået aftale hospitalsenhederne imellem om, at man tager den samlede 

fordeling af hoveduddannelsesforløb i IM med i overvejelserne, når man laver ændringer 

i de enkelte specialer. Der foreligger dog ikke en aftale om, at der ved ændringer, i de 

enkelte specialer, skal ske en samlet omfordeling i Intern medicin.  

 

Herunder fremgår den aktuelle samlet fordeling af hoveduddannelsesstillinger i IM i 

Videreuddannelsesregion Nord 

 

Tabel 1: Aktuel fordeling af hoveduddannelsesstillinger i Intern Medicin blandt regionshospitalerne 2016* 

  HE Horsens 
HE Vest, 
Herning 

HE Vest, 
Holstebro 

HE Vest 
(samlet) 

HE Randers 
HE Midt, 
Viborg 

HE Midt 
Silkeborg 

HE Midt 
(samlet) 

Endokrinologi 3 2 0 2 2 1,5 1,5 3 

Geriatri 6** 6 0 6 1 1*** 0 1 

Gastroenterologi og Hepatologi 2 2 0 2 3,5 2 1 3 

Hæmatologi 0 0 5 5 0 0 0 0 

Infektionsmedicin 0 1,75 0 1,75 2 0 0 0 

Lungesygdomme 2 0 2 2 2 2 2 4 

Kardiologi 3 4,5 0 4,5 3 4,5 2 6,5 

Nefrologi 0 0 2,5 2,5 0 3 0 3 

Reumatologi 1,63 0 1,63 1,63 1,63 1,63 9,75 11,38 

Total 17,63 16,25 11,13 27,38 15,13 15,63 16,25 31,88 

Noter: 

* Tallene er taget fra gældende lægefaglige indstillinger, og afspejler derfor den aktuelt godkendte fordeling, når alle aktuelle lægefaglige indstillinger er fuldt implementeret i 

år 2022 

**For IM: geriatri indgår henholdsvis Medicinsk afdeling og Akutafdelingen. De 6 hoveduddannelsesstillinger er samlet for hele HE Horsens. 

*** For IM: geriatri indgår henholdsvis Medicinsk afdeling og Akutafdelingen.  Hoveduddannelsesstillingen er samlet for hele HE Midt, Viborg. 

 

Herunder fremgår fordelingen såfremt den foreslåede fordeling i IM gennemføres: 

Tabel 2: Fremtidig fordeling af hoveduddannelsesstillinger i Intern Medicin blandt regionshospitalerne, hvis denne 

lægefaglige indstilling i IM: geriatri godkendes* 

  HE Horsens 
HE Vest, 
Herning 

HE Vest, 
Holstebro 

He Vest 
(samlet) 

HE Randers 
HE Midt, 
Viborg 

HE Midt 
Silkeborg 

He Midt 
(samlet) 

Endokrinologi 3 2 0 2 2 1,5 1,5 3 

Geriatri 4,5** 4,5 0 4,5 4,5 1*** 0 1 
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I Region Midtjylland er det aftalt, at udfordringer som denne, i første omgang, forsøges 

håndteret i uddannelsesudvalgene. Hvis der ikke kan opnås enighed her, inddrages de 

ledende overlæger. Hvis der fortsat ikke kan opnås enighed inddrages 

hospitalsledelserne. 

 

På denne baggrund er der behov for, at de ledende overlæger og uddannelsesudvalget  

drøfter, og om muligt når til enighed om den fremtidige fordeling af 

hoveduddannelsesforløb i IM: geriatri. 

Bilag:  

- Bilag 1: Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i IM: geriatri 18. maj 2015 

- Bilag 2: Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i IM: geriatri 3. december 2015 

- Bilag 3: Udkast til lægefaglig indstilling vedr. omfordeling af 

hoveduddannelsesforløb i IM: geriatri 

- Bilag 4: Dissens fra HE Vest 

 

 
Referat 

BBH leder punktet. 

Som rammesætning skitserer BBH historikken og baggrund for dagens møde. 

Herunder inddrager BBH retningslinjen for "Procedure for godkendelse af 

sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion 

Nord" (vedhæftet referatet), hvorfra det er klart, at der i processen med fordeling af 

uddannelsesstillinger skal tages hensyn til; uddannelseskapacitet, geografiske forhold, 

befolkningsgrundlag, afdelingerne størrelse, kvalitet og ledelsesbeslutninger. 

Dermed er der ingen ultimative regler, der foreskriver fordelingen eller, at afdelinger skal 

sidestilles. 

 

Herefter drøftede udvalget, inkl. de ledende overlæger, det eksisterende forslag til 

fordeling af hoveduddannelsesstillinger i IM: geriatri.  

 

Med mandat fra ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på HE Vest Steen Husted, 

foreslår UAO Karoline Meldgaard, at fordelingen, som den er foreslået fastholdes, mod en 

hensigtserklæring fra de øvrige afdelinger. Heri skal det fremgå, at HE Vest, ved en 

udvidelse i dimensioneringen af hoveduddannelsesforløb i IM: geriatri i 

Videreuddannelsesregion Nord, vil "stå først i køen" til flere uddannelsesstillinger. 

 

Gastroenterologi og Hepatologi 2 2 0 2 3,5 2 1 3 

Hæmatologi 0 0 5 5 0 0 0 0 

Infektionsmedicin 0 1,75 0 1,75 2 0 0 0 

Lungesygdomme 2 0 2 2 2 2 2 4 

Kardiologi 3 4,5 0 4,5 3 4,5 2 6,5 

Nefrologi 0 0 2,5 2,5 0 3 0 3 

Reumatologi 1,63 0 1,63 1,63 1,63 1,63 9,75 11,38 

Total 16,13 14,75 11,13 25,88 18,63 15,63 16,25 31,88 

Noter 

*Fordelingen gælder for gældende lægefaglige indstillinger, og denne lægefaglige indstilling for IM: geriatri, når alle aktuelle lægefaglige indstillinger er fuldt implementeret i år 

2022 

** For IM: geriatri indgår henholdsvis Medicinsk afdeling og Akutafdelingen. De 4,5 hoveduddannelsesstillinger er samlet for hele HE Horsens. 

*** For IM: geriatri indgår henholdsvis Medicinskafdeling og Akutafdelingen. Hoveduddannelsesstillingen er samlet for hele HE Midt, Viborg. 
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HE Horsens og AUH bakkede ikke op om en sådan hensigtserklæring. Der er mange 

andre uddannelsessteder (eksempelvis HE Horsens, HE Midt, Regionshospitalet 

Nordjylland, AalborgUH), der også har/kan få kapacitet til flere uddannelsesstillinger.  

 

BBH bemærker desuden, at der ikke kan gives garantier, da mange faktorer spiller ind, 

også i forbindelse med udvidelser af dimensioneringen. 

 

Herudover bakker følgende op om den foreslåede fordeling i den indstillede lægefaglige 

indstilling (bilag 3) 

PKL Marianne Metz Mørch, HE Midt, Viborg, RH Randers, HE Horsens, Regionshospitalet 

Nordjylland-Vendsyssel, AalborgUH og AUH. 

 

RH Randers ønsker dog, at den foreslåede implementeringsplan revideres. 

 

 

Konklusion 

PKL Marianne Metz Mørch, HE Midt- Viborg, RH Randers, HE Horsens, Regionshospitalet 

Nordjylland-Vendsyssel, AalborgUH og AUH bakker op om den foreslåede fordeling, som 

den er fremført i den indstillede lægefaglige indstilling bilag 3. 

HE Vest bakker også op om fordelingen, mod en hensigtserklæring, hvilket HE Horsens,  

og AUH ikke kan bakke op om. 

Eftersom der ikke kan opnås konsensus løftes sagen til Klinikforum via 

Videreuddannelsessekretariatet og Koncern HR, Sundhedsuddannelser 

Derudover vil der ved en ny fordeling af hoveduddannelsesstillinger følge en revision af 

implementeringsplanen. 

 

 

3. Dimensioneringsplanen 2018-2022 

PKL sendt d. 9. maj en mail til geriatere i Videreuddannelsesregion Nord vedrørende 

input til dimensioneringsplanen for 2018-2022, da PKL er blevet bedt om at give en 

vurdering af, hvad der er en hensigtsmæssig dimensionering af speciallægeuddannelsen i 

IM: geriatri. PKL har på den baggrund bedt jer komme med input og tanker vedr. dette. 

På mødet vil vi drøfte input fra de enkelte hospitaler og umiddelbart efter mødet sende 

PKL svar til Videreuddannelsessekretariatet. 

 

Referat 

PKL sætter rammen og beder om input fra uddannelsesudvalget til svar. 

 

De enkelte enheder giver bud på, hvor mange speciallæger i IM: geriatri, de respektive 

afdelinger har brug for. Samlet set ca. 100 speciallæger i IM. Geriatri i 

Videreuddannelsesregion Nord. Antallet kan dog varierer afhængigt at de opgaver 

speciallæger i geriatri skal varetage, herunder primærsektor, telemedicin, hvorvidt 

afdelingerne skal være døgndækket og hvorvidt speciallægerne skal gå i vagt. 

 

Afdelingerne estimere desuden, at hver speciallæge kan vejlede 3 HU-læger af gangen. 

 

På baggrund af drøftelserne i udvalget vurderer udvalget at der er behov for 13 årlige 

hoveduddannelsesforløb i IM: geriatri i perioden 2018-2022 

 

Konklusion 

PKL samler input fra dagen og sender udkast til svar til Trine, hvorefter det endelige svar 

indsendes til VUS. 
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4. Orientering om fokuseret ophold vedr. kompetence G11: Demens 

PKL orientere om løsning vedr. opnåelse af kompetence G11 ved fokuseret ophold 

Bilag: 

- Bilag 5: Beskrivelse af fokuseret ophold 

 

Referat 

PKL orientere om det revidere fokuseret ophold og beder om kommentarer fra udvalget. 

Udvalget gør opmærksom på, at der er behov for at der under opholdet er fokus på de 

ældre patienter. 

Uddannelseslæger der indgår i det fokuseret ophold i foråret og efteråret 2016 vil på 

mødet i uddannelsesudvalget evaluerer opholdet. 

 

 

5. Ny lægefaglig indstilling for forskningstræning 

Den nuværende læge faglige indstilling er fra 2006 og trænger derfor til en revision. 

Desuden er det netop kommet en ny skabelon for denne lægefaglige indstilling. Der er 

derfor behov for at drøfte indholdet i en opdateret lægefaglig indstilling vedr. 

forskningstræning 

 

Nuværende lægefaglig indstilling for forskningstræning: Lægefaglig indstilling 

Skabelon for lægefaglig indstilling: Skabelon 

 

Referat: 

Punktet er rykket til næste møde 

 

6. Oplæg om evaluer.dk 

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

 

Referat 

Punktet er rykket til næste møde 

 

7. Ny fra afdelingerne: 

Hver afdeling bedes komme med en status på afdelingen uddannelsesmæssige situation. 

Hvad går godt og hvor er der udfordringer? 

 

Referat 

Punktet er rykket til næste møde 

 

8. Nyt fra VUS: 

 

- Opgørelse over frafald og forskningsorlov i VUS Nord. 

Det centrale for opgørelsen er, at man i VUR Nord har et frafald på 3,8 % samlet set. Ift. 

Orlov til forskning får 10.4 % orlov. 

Link: Statistik 

 

- Stigende KBU-tal. I forbindelse med tilmelding til KBU i sommerende 2015 oplevede 

vi et markant stigning i antal tilmeldte. Denne udvikling ser ud til at fortsætte. 

 

Estimat for 2016-2019:  

2016: RM: 254, RN: 127 

2017: RM: 282, RN: 141 

2018: RM: 286, RN: 143 
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2019: RM: 288, RN: 144 

 

- Læger under videreuddannelses i Videreuddannelsesregion Nord – hvilke 

universitet er de uddannet på?  

Herfra kan der fremhæves to pointer. Der sker en migrering fra Region Nord mellem 

KBU-, I- og HU-forløb. Jo længere i uddannelsesforløbet man kommer jo mindre mobilitet 

er der dog.  

Link: Opgørelse  

 

- 5-års-fristen 

Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over, hvor mange der i VUR Nord er faldet 

for 5-års-risten. Ifølge opgørelsen er der faldet 0 uddannelsessøgende for grænsen. 

Bemærk dog at man ikke har medtaget eventuelle læger, der er faldet for grænsen, og 

ikke har søgt. Desuden har man i VUR Nord i 2015, i videst mulige omfang, slået alle 

hoveduddannelsesforløb op forud for den 1. april, hvor de første læger ville kunne falde 

for grænsen.  

 

Referat 

Punktet er rykket til næste møde 

 

8. Næste møde: 

1. december 2016 

 

9. Eventuelt:  

 

Referat 

UAO Marianne Ørum (MØ) fra AUH beretter, at de uddannelsessøgende læger, ikke finder 

uddannelsesprogrammerne praktisk håndterbare, og er derfor begyndt at udvikle deres 

egen resumere.  

MØ fremsender til VUS udmeldinger fra de uddannelsessøgende. 

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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