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AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

GERIATRISK AFDELING, KLINIK AKUT

AFDELING FOR ÆLDREMEDICIN

Kommentarer til inspektorrapport udarbejdet på baggrund af 

Inspektorbesøg ved Geriatrisk Afsnit, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital

d. 18. Marts 2014.

Inspektorrapporten blev modtaget i endelig form 22. Maj 2014, og der blev afholdt

opfølgende møde med deltagelse af Aalborg Universitetshospitals uddannelseskoordinerende

overlæge, klinik chefen og den ledende overlæge med inddragelse af den

uddannelsesansvarlige speciallæge (speciallæge i Geriatri) ved Geriatrisk Afdeling d. 17. juni

2014 med opfølgning på effektuering af de planlagte tiltag. Der er planlagt fortsat

monitorering af disse tiltag med opfølgning i efteråret 2014.

Uddannelse har meget høj prioritet i Geriatrisk Afsnit, Klinik Akut, Aalborg

Universitetshospital, og vi har derfor på baggrund af rapportens evalueringer iværksat

initiativer til fremme af uddannelse af uddannelseslægerne, og søgt at målrette dette disses

individuelle behov.

Der blev udtalt kritik overfor to elementer i den lægelige uddannelse. Der anføres behov for

forbedringer i relation til rollen “medicinsk ekspert” og “konferencernes læringsværdi”. 

Inspektorrapporten konkluderer, at “en reduktion i sengemassen vil være kritisk for

uddannelsen”, at “afdelingen er inde i en god udvikling”, og at “det er en udfordring, at der

kun er én geriater “. Disse vigtige punkter arbejdes der målrettet på som følger.

1. På baggrund af individuel vurdering af en relativt stærk uddannelseslæge blev det

fundet relevant at styrke elementer i rollen som medicinsk ekspert gennem deltagelse i

det Europæiske Specialekursus i Geriatri (der afholdes årligt ét i Europa og ét i USA)

med direkte supervision af egen speciallæge i Geriatri og Intern Medicin. Dette er

fulgt op med undervisning i Aalborg.

2. Afdelingens speciallæge i Geriatri har fået allokeret tid målrettet supervision. Der er

fortsat planlagt ekstern vikar til funktioner, der kan frigøre speciallæge i Geriatri til
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supervision og uddannelse.

3. Fra 1. September er der 2 speciallæger i Geriatri i afdelingen. Efter restferie vil de 2

speciallæger i Geriatri dagligt bidrage til læring ved konferencerne og gennem

supervision ved stuegange og i ambulatoriet. 

4. Der afsættes speciallæge-tid hver uge målrettet supervision og uddannelse. Dette

støttes ved separat notat/kolonne om uddannelse i afdelingens arbejdsplan. Tiltaget

forventes at fremme både punktet “Medicinsk Ekspert” og “Konferencernes

læringsværdi”.

5. Afdelingen har indført skriftlig intervieweguides til at støtte de uddannelsessøgende

lægers modtagelse af patienter indenfor Geriatriens kerneområder. Således er guider

vedrørende faldudredning og demensudredning lamineret til målrettet anvendelse i

ambulatoriet.

6. Der er planer for omrokering fra nytår, således at afdelingen samles på samme

matrikel. Det vil frigøre speciallægetid til både supervision i ambulatorie, fremme af

volumen i ambulatorie gennem optimering af patientflow, og bedre muligheder for

nuanceret supervision ved konferencerne til støtte for uddannelsen. Denne samling vil

samtidig løse udfordringen med mediciner-undervisning, således at der vil være

specifik medicinsk undervisning 1 time hver uge supplerende til afdelingens egen

undervisning.

7. Ved konferencerne har der siden inspektorbesøget være lagt vægt på at fremhæve

‘dagens case’, hvor en af de patienter, der er set af uddannelseslæge, gennemgås

systematisk.

Uddannelsesforholdene fordrer nuanceret tilgang til læring, da afdelingen er præget af

begrænset volumen. Inspektorrapporten beskriver, at “en reduktion i sengemassen vil være

kritisk for uddannelsen”. Aalborg Universitetshospital har et ikke ubetydeligt antal patienter

med geriatrisk problemstilling, og der arbejdes kontinuerligt på at optimere udnyttelsen af

dette uddannelsespotentiale. Således involveres uddannelseslæger nu i stuegang på patienter

indlagt i Ortopædkirurgisk Afdeling på baggrund af dominans af specifikke Geriatrisk

problemstilling(er) hos disse patienter. Dette monitoreres af afdelingsledelsen, og den

hidtidige konklusion er, at der hér er et patientunderlag med stort læringspotentiale, som

naturligt indgår i læringsmiljøet i Geriatrisk Afdeling.

Afdelingen beskrives som “forskningsmæssig stærk”, men scorer blot “tilstrækkelig” i

uddannelsessøgende lægers vurdering af  deltagelse i forskning. Ved seneste europæiske

kongres i geriatri deltog afdelingen med 5 præsentationer, hvoraf de 3 var med præsentation
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(og 1. forfatter på abstrakt) ved afdelingens uddannelseslæger. Dette må holdes op mod

afdelingens 4 uddannelsessøgende læger, og den korte tid intro-lægerne er i afdelingen (6

måneder).

Forskning i afdelingen er i udvikling, og involverer et ikke ubetydeligt antal yngre læger og

lægestuderende. Dette illustrerer et klart tilbud til afdelingens uddannelseslæger om

deltagelse i forskning. En enkelt af disse laver projekter i andet regi, mens andre stadig er

søgende i forhold til motivation for forskning. Dette arbejdes der vedvarende med.

Det må endeligt bemærkes, at afdelingen ifølge inspektorraporten udmærker sig ved

“særdeles god” a) introduktion til afdelingen, b) uddannelsesprogram, c) uddannelsesplan, og

d) arbejdstilrettelæggelse under hensyntagen til videreuddannelsen af læger. Disse punkter er

naturligvis fortsat i fokus.

Slutteligt har afdelingen ved tidligere lejligheder scoret flot på uddannelse. Geriatrisk

Afdeling, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital søger vedvarende at bevare fokus på

uddannelse for de uddannelsessøgende læger, og søger at optimere grundlag for dette i et

stærkt kompetitivt miljø.
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