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DNSL er et landsdækkende register for alle patienter som behandles med dialyse eller nyretransplantation.
Det er en kvalitetsindikator-database under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP). DNSL
er et samarbejde imellem de 15 nefrologiske afdelinger i Danmark.
Stillingen besættes af Dansk Nefrologisk Selskab, og aflønnes af RKKP med 0.2 overlæge-årsværk (cirka
124.000 kr. årligt). Man kan vælge at udføre opgaven som konsulent – honoreret bijob, eller undersøge
muligheden for reduceret arbejdstid på sin vanlige arbejdsplads. Arbejdsopgaver i en overgangsperiode
efter nærmere aftale.
Ansøgerens ansvarsområder:
1) Ansøgeren refererer til DNS registerudvalg, som holder møde to gange årligt.
2) Den faglige drift af databasen:
a. Løsning af tekniske problemer i samarbejde med RKKP
b. Udpegning af de lokale registeransvarlige sekretærer
c. Løsning af praktiske og fortolkningsmæssige problemer i forbindelse med indtastning af
data
d. Regelmæssige revisioner og opdateringer af databasen i samarbejde med RKKP og DNSLs
registerudvalg.
e. Rettelser af fejl i databasen i samarbejde med de lokale sekretærer
3) Produktion af en årlig indikatorrapport og årsrapport i samarbejde med RKKP
4) Præsentation af de præliminære data til DNS årsmødet
5) Vurdering af ansøgninger om udtræk fra DNSL til videnskabelige formål
6) Produktion af aggregerede data til DNS medlemmer på forlangende
7) Indsamling og bearbejdelse af biokemiske data fra de biokemiske afdelinger. Denne opgave
forventes snart at blive overtaget af RKKP.
8) Produktion af evt. særrapporter efter aftale med registerudvalget.
9) Eksport af data til
a. ERA-EDTAs Register
b. Scandiatransplant
Formelle Krav:




Speciallæge i nefrologi
Ansat på en (nefrologisk) afdeling i Danmark
Medlem af Dansk Nefrologisk Selskab

Faglige krav/kompetencer:




Gode samarbejdsevner
Dokumenteret interesse for epidemiologi
Matematisk overblik og statistiske evner en fordel
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