
DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

 
 
 
 

Lægelig Uddannelse 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 5000  
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
i Videreuddannelsesregion Nord 

 

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 

                        

Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord 
 

Hoveduddannelsesforløb i specialet:  
Intern medicin:geriatri 

Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Marianne Metz Mørch for specialet 
Intern medicin:geriatri og indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videre-

uddannelse marts  måned 2013. 
 

1. Indledning 
På Sygehus Vendsyssel findes nu et geriatrisk ambulatorium samt ortogeriatrisk virk-
somhed, som varetages af speciallæge i geriatri.  Endvidere åbnes 1. marts 2013, 12 
geriatriske sengepladser. Derudover varetages den akutte apopleksivisitation og neuro-
rehabilitering af yderligere geriatrisk speciallæge. Derfor ønskes hoveduddannelses-
forløbene i Region Nord ændret til at indeholde et års geriatri i Sygehus Vendsyssel i 
tillæg til de to år intern medicin, som allerede afvikles dér.  
I Videreuddannelsesregion Nord findes to universitetsafdelinger (Aarhus og Aalborg) 
for hoveduddannelsesforløb i geriatri. I alt indgår tre års geriatri i hoveduddannelsen. I 
Region Midt er der indenfor de sidste fem år blevet etableret geriatri ved to af regions-
sygehusene. På disse to sygehuse (Horsens og Vest) er der derfor lavet hoveduddan-
nelsesforløb, hvor ét af de tre års geriatri afvikles tillige med de to års fælles intern 
medicin. De andre to års geriatri er på universitetsafdelingen i Aarhus.  
Efter etablering af et egentligt geriatrisk tilbud med sengeafdeling, ambulatorium og 
tilsyn ved Sygehus Vendsyssel, er det relevant at lave en tilsvarende ændring af forlø-
bene i Region Nord. Det bliver en ændring, hvor ét af de tre års geriatri herefter afvik-
les på Sygehus Vendsyssel i forlængelse af de eksisterende to år fælles intern medicin. 
Helt identisk med udviklingen i Region Midt. De regionssygehuse i Region Midt, som 
endnu ikke har geriatriske afdeling og ambulatorium har hoveduddannelseslægerne de 
to år intern medicin. 
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Der findes aktuelt to ”forløbstyper” i hoveduddannelse til geriatri i Videreuddannel-
sesregion Nord: 
A. 1 år geriatri universitetsafdeling, 2 år intern medicin på regionssygehus, 2 år geri-

atrisk universitetsafdeling. 
B. 1 års geriatri universitetsafdeling, 2 år intern medicin på regionssygehus efterfulgt 

af 1 års geriatri samme sygehus, 1 år geriatri universitetsafdeling. 
 

Målet er at understøtte udbygningen og etableringen af geriatri på samtlige akutsyge-
huse. Region Midt har hidtil haft begge forløbstyper og vil også en tid fremover have 
det. Planen fra videreuddannelsesudvalget er, at så snart Viborg og /eller Randers får 
etableret et egentligt geriatrisk tilbud, så skal også ét af de tre års geriatri tilbydes beg-
ge steder. Derved vil alle forløb med tiden blive som beskrevet under B. 

 
Region Nord har hidtil kun haft forløb A. Nu hvor der er etableret geriatri i Sygehus   
Vendsyssel, forelægges derfor hermed en indstilling til Rådet, om tilladelse til at over-
gå til forløb B i Region Nord. 
 

2.1. Sammensætning af uddannelsesforløb 
Nedenstående illustrerer forløb i Sygehus Vendsyssel som indstilles til ændring. Benævnt  A 
+ B ovenfor. 
 
Nuværende uddannelsesforløb (Aalborg-Vendsyssel forløb A) 
 

 Aalborg Vendsyssel: intern medicin Aalborg 
12 mdr. 24 mdr. 24 mdr. 

 

Fremtidigt uddannelsesforløb (Aalborg-Vendsyssel forløb B): 
 

Aalborg Vendsyssel: intern medicin og geriatri  Aalborg 
12 mdr. 24 mdr. + 12 måneder 

 
12 mdr. 

 
2.2  Fordeling af forløb uddannelsesforløb 
Der er blevet opnormeret til 6 forløb pr år i hele videreuddannelsesregionen. Uddannelsesud-
valget har i fuld enighed besluttet at foreslå en fordeling som skitseret i følgende skema, idet 
det derved tilgodeses at Region Midt besætter 2/3 og Region Nord 1/3 af forløbene. 
 
 

1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 
Aalborg/Vendsyssel Aalborg/ Vendsyssel Aalborg/Vendsyssel Aalborg/Vendsyssel 
Aarhus/Vest Aarhus/Horsens Aarhus/Horsens Aarhus/ Vest 
Aarhus/Randers Aarhus/Vest Aarhus/Viborg Aarhus/Horsens 
 
Sammenfatningsvis betyder det to forløb til Aalborg-Vendsyssel pr år og fire forløb til Aarhus 
pr år. Disse fire forløb fordeles med to forløb i kombination med Horsens eller Vest pr år og 
ét forløb i kombination med Viborg eller Randers pr år.     
 

2. Afsluttende bemærkninger og indstilling 
 

Denne lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med uddannelsesudvalget for specia-
let intern medicin: geriatri. 
Der indstilles således at de 6 årlige hoveduddannelsesforløb fordeles som skitseret ovenfor 
samt at forløb i Region Nord fremover bliver efter model B. 
 



 

 

Som noteret ovenfor er der fuld enighed i uddannelsesudvalget vedrørende fordelingen af 
forløbene som fremgår af skemaet.  
 
Der er efterfølgende indsendt en indsigelse fra Aalborg Geriatrisk Afdeling. Den vedrører 
tilsyneladende dog  umiddelbart kun det stillingsopslag, som drejer sig om hoveduddannelses-
stillingen, der er i opslag i skrivende stund, hvor stillingsopslaget i Region Nord (Aalborg-
Vendsyssel) i høringsforslaget blev formuleret sådan, at hvis man kunne nå at få den lægefag-
lige indstilling godkendt og uddannelsesprogrammet formuleret til dette nye forløb (Forløb B 
Region Nord), ville man kunne besætte det med det nye forløb. Aalborg har dog ikke ønsket 
at dette skulle ske.  
Af indsigelsen mod det opslag, der var i høring, kan man få indtryk af, at man fra Aalborg 
Geriatisk Afdeling, sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan være relevant med 
omlægning i Region Nord til forløb identiske med den omlægning, som er i gang i Region 
Midt. Dvs som skitseret ovenfor, at der også indgår geriatri på regionssygehusniveau og ikke 
kun på universitetssygehusene. Der er imidlertid enighed i det øvrige uddannelsesudvalg om, 
at det er den udvikling, der skal understøttes, som en nødvendig strategi i forhold til den vide-
re udbredelse af geriatrien.     
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag til forde-
ling af eksisterende hoveduddannelsesforløb samt ændret sammensætning af forløb i Region 
Nord  godkendes. 
 
 
 
______________                                   ___________________________ 
Dato   04-12-2012                                                          Marianne Metz Mørch 




