
FUNKTIONSBESKRIVELSE  

 

Betegnelse 

Inspektor/juniorinspektor for specialet intern medicin: nefrologi 

 

Organisatorisk placering 

En inspektor udpeges af Sundhedsstyrelsen (SST) efter indstilling fra Dansk Nefrologisk Selskab 
(DNS). 

 

Formål med inspektorordningen 

Inspektorordningen har til formål at bidrage til kvalitetssikring og –udvikling af den lægelige 
videreuddannelse på landets sygehuse. 

Inspektorer medvirker til at udvikle speciallægeuddannelsen i intern medicin: nefrologi.  

 

Beskrivelse af arbejdsopgaver 

Der henvises til SST’s vejledning for inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse, samt en 
tilhørende håndbog udgivet 2016. Vejledning beskriver, hvordan inspektorordningen er organiseret, om 
samarbejdet med regionerne, samt inspektorens uddannelse og rolle. Håndbogen uddyber, hvad 
ordningen konkret består i og beskriver i detaljer, hvordan et besøg gennemføres, samt hvem der er 
ansvarlig for de enkelte dele af besøget. 

Link til vejledningen og håndbogen: 

Inspektorordning for alle lægelige uddannelsessteder - Sundhedsstyrelsen 

 

Inspektorer vil 

 En til to gange årligt deltage i besøg på sygehusafdelinger, foretage evalueringer og udfærdige 
rapporter. 

 Deltage i Sundhedsstyrelsens årsmøder om inspektorordningen og den lægelige 
videreuddannelse. 

 
Væsentlige samarbejdsrelationer 

Inspektorer samarbejder med 

 Øvrige inspektorer 

 Uddannelsesansvarlige- og ledelser på besøgsafdelinger 

 Sundhedsstyrelsen 

 

 

Faglige kvalifikationer, kompetencer og uddannelse 

En inspektor skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. Der 
lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser, deltagelse i 
medicinsk pædagogiske kurser eller lignende kompetencer.  

Det er vigtigt, at vedkommende nyder tillid og respekt indenfor specialet.  

https://www.sst.dk/da/opgaver/sundhedsvaesen/uddannelse/laeger/inspektorordning


Juniorinspektorer skal være i hoveduddannelse i intern medicin: nefrologi, øvrige inspektorer skal have 
opnået status som dansk speciallæge i intern medicin: nefrologi. 

 

Rekruttering af inspektorer 

Uddannelsesudvalget under DNS opslår ledige inspektorposter ad hoc.  

Opslag findes på selskabets hjemmeside samt gruppemail til selskabets medlemmer. 
Uddannelsesudvalget indstiller kandidater til bestyrelsen.  

DNS´ bestyrelse indstiller til Sundhedsstyrelsen. 

DNS´ bestyrelse giver ansøger besked om indstillingen.  

Funktionen som inspektor er tidsbegrænset. Inspektorerne ansættes for en 6-årig periode. Der er 
mulighed for, at man kan ansøge om at forsætte som inspektor. 

En juniorinspektor fortsætter automatisk som inspektor, når lægen har færdiggjort 
speciallægeuddannelsen. Tiden som juniorinspektor indgår i den samlede inspektorperiode på 6 år. 

Det stiles mod, at der til enhver tid er minimum en juniorinspektor og en inspektor i hver af de 3 
uddannelsesregioner. 

 

 

 

 


