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Dagsorden, Uddannelsesudvalget, Dansk Nefrologisk Selskab 
18. november 2019, kl. 11-15, 

  Kløvervænget 6, indgang 93, 11. sal for enden til venstre 
 

Tilstedeværende: Lene Boesby, Tobias Bomholt, Lena Helbo Taasti, Mark Reinhard, Pernille 
Mørk Hansen, Niels Løkkegaard, Anette Bagger Sørensen, MajBritt Skadborg, Mette Isak 
Abramsson 

 
1. Valg af referent – går på omgang. 

Mette Isak Abramsson 

 

2. Velkommen til Mette Abramsson, Region Syd 

Alle medlemmer og deres funktion i udvalget i henhold til kommisorium præsenteres. 

-Hovedkursuslederen for de nefrologiske hoveduddannelseskurser: Lene Boesby, Formand 

- De 3 regionalt ansatte post graduate kliniske lektorer, evt. erstattet af andre repræsentanter for 

de pågældende regionale nefrologiske videreuddannelsesudvalg: Anette Bagger Sørensen (nord), 

Niels Løkkegaard (øst), Mette Isak Abramsson (syd) 

-Et bestyrelsesmedlem fra Dansk Nefrologisk Selskab: Mark Reinhard 

-En uddannelsesansvarlig overlæge i nefrologi: Lena Helbo Taasti 

-En inspektor i nefrologi: Pernille Mørk Hansen 

- To hoveduddannelsessøgende i nefrologi, fra hver sin uddannelsesregion og på forskelligt 

uddannelsestrin: Majbritt Skadborg (nord), Tobias Bomholt (øst) 

 

3. Dimensioneringsplan. LT/AB/MA 

Der indsendes aktuelt høringssvar til dimensioneringsplanen til SST fra multiple udvalg/råd fra alle 

3 regioner. Sammensætning af høringsparter er forskellig fra region til region. Det vurderes derfor 

ikke, at der er behov for at gå videre med en yderligere dimensioneringsplan fra 

uddannelsesudvalget i DNS. Høringssvarene kan sendes til repræsentant for DNS´ bestyrelse som 

samlet inspiration til høringssvar fra bestyrelsen.(MR) 

 

4. Inspektorer 

a. Aktuelt  

i. Øst: Pernille Mørk Hansen 2010, Tobias Bomholt (junior)2016 

ii. Syd: Annie Knudsen 2018, Karin Østergaard (junior)2018 

iii. Nord: Jon Waarst Gregersen 2008 (junior), senior siden 2012, Krista Dybtved 

Kjærgaard (junior)- nu speciallæge.2018 (junior), 2019 senior 

    

b. Fremtid – stillingsopslag LT 

Man ønsker fremadrettet at sikre en løbende udskiftning af inspektorer. Der ønskes minimum en 
junior og en senior inspektor fra hver videreuddannelsesregion. Juniorinspektorer kan fortsætte 
som seniorinspektorer når de bliver speciallæge med samlet varighed op til 6 år inden der skal 
genansøges.  
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Stillingsopslag laves af uddannelsesudvalget med udskiftning af 2 inspektorer hvert 2. år. 
Inspektorer sidder i 6 år, men kan genansøge stillingen.  
Uddannelsesudvalget udpeger mulige kandidater og indstiller disse til DNS´ bestyrelse. Det er 
bestyrelsen der endeligt indstiller kandidater til SST. 
 
Der er lavet udkast til stillingsbeskrivelse ved Pernille Mørk Hansen. Denne rettes til og indsendes 
til DNS´ bestyrelse (LB) 
Næste kursus, som lige nu er åbent for tilmelding er i efteråret 2020. 

https://www.sst.dk/da/Opgaver/Sundhedsvaesen/Uddannelse/Laeger/Inspektorordning 
 

5. Litteraturkanon – AB 

Inspiration fra lungemedicin. Professorens hjørne (12 specialister skiftes til at finde en rapport, 

review mm som anbefaling ). Det er ikke afklaret om der er et behov for noget tilsvarende indenfor 

nefrologi. Det aftales at der skal indhentes yderligere oplysninger fra lungemedicinsk speciale (AB). 

 

Aktuelt får HU-læger i nefrologi deres litteratur fra litteratursøgning. Herudover tilsendes der 

litteratur til kursisterne fra delkursuslederne i forbindelse med specialespecifikke kurser. Dette er 

velfungerende. (MS) 

 

6. Inspektorrapporter –  

Generelt flotte inspektorrapporter.  

 

Roskilde: Man fandt uudnyttet potentiale inden for mulighed for at træne kommunikation. Næste 

besøg om 4 år. 

 

Kolding: Behov for forbedringer på forskningsområdet. Der er sat nogle meget ambitiøse 

forskningsmål. Det bemærkes at uddannelse prioriteres. Specielt bemærkes at UAO har 80 % 

arbejdstid dedikeret til opgaven. 

 

Aalborg: Der er planlagt inspektorbesøg den 03.12.2019 

 

a. SUH Roskilde  

i. https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Oest/Sjaellands-

Universitetshospital-Roskilde/Medicinsk-afdeling/Inspektorrapport-190319.ashx 

b. Sygehus Lillebælt 

i.  https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Syd/Sygehus-

Lillebaelt/Medicinsk-afdeling/Inspektorrapport-261118.ashx 

 

7. UEMS/DSIM  TB/LB 

UEMS: Der har været Europæiske eksamen. 76 til eksamen, 54 % bestod. Første fælles eksamen for 

Europa/England. Der har været efterspørgsel på medlemmer til ”Question Writing Group”. 3 mulige 

kandidater fra DK. 

Dato for tilmeldelse til eksamen/afholdelse af eksamen skal lægges på nephrology.dk og 

rundsendes til medlemmer(LB) 

 

https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Oest/Sjaellands-Universitetshospital-Roskilde/Medicinsk-afdeling/Inspektorrapport-190319.ashx
https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Oest/Sjaellands-Universitetshospital-Roskilde/Medicinsk-afdeling/Inspektorrapport-190319.ashx
https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Syd/Sygehus-Lillebaelt/Medicinsk-afdeling/Inspektorrapport-261118.ashx
https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Syd/Sygehus-Lillebaelt/Medicinsk-afdeling/Inspektorrapport-261118.ashx
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DSIM: Ansøgning lavet til højere takst til forplejning på de intern medicinske HU-kurser. 

  

8. Kurser 

Der har været afholdt specialespecifikke kurser i dialyse og glomerulonephritis. Generelt fine 

evalueringer. Udfordringerne i  evalueringerne har omhandlet forberedelse til kurserne. Nogle har 

syntes at der var for meget forberedelse i form af læsning, pp-præsentationer mm. 

Generelt anbefales at de uddannelsessøgende kun søger et specialespecifikt kursus om året, og så 

vidt muligt fra 3-5 år, nyrefysiologi undtaget. Det påhviler også vejleder at hjælpe den 

uddannelsessøgende med dette samt gøre opmærksom på behovet for selvstudie. 

 

Der har været afholdt forskningstræningskursus. 12 deltagere. Planlægges ad hoc. Ikke en 

obligatorisk del af HU, men kan være en del af de 5 obligatoriske forskningstræningsdage. Gode 

evalueringer af kurset. 

 

a. Specialespecifikke HU kurser – evaluering LB 

b. Forskningstræningskursus – juni 2019 LB 

9. Medlemskab af uddannelsesudvalg i regionerne – hvordan? LB 

Opnåelse af medlemskab af de Regionale Uddannelsesudvalg/Råd foregår ikke ens i regionerne. 

Nogle steder laves stillingsopslag og andre steder udpeges kandidater. Det diskuteres hvordan 

tillidshverv generelt erhverves og bør erhverves, herunder også hvervet som delkursusledere. 

Følges op (LB) 

 

10. Opdatering af DNS’ hjemmeside mht. uddannelse, hvert andet år. Efterår 2019. LB samler sammen. 

Der mangler få opdateringer på hjemmesiden indenfor uddannelse. LB retter til.(LB) 

 

11. Næste møde 

Tirsdag den 19.05.2020 kl. 11-15 OUH 

 

12. Eventuelt 

Overdragelse af HU-læger fra perifer afdeling til højt specialiseret enhed og retur.  

Der udarbejdes aktuelt et overdragelsesskema med henblik på at afdække fokusområder, som kan 

medsendes HU-lægen til næste uddannelsessted i Videreuddannelsesregion Øst. Det er frivilligt at 

udfylde skemaet. Det rundsendes til udvalget til inspiration (NL)Tilføjelse (LB) der findes en reel 

overdragelse i andre specialer. Jeg får et skema tilsendt, så kan vi diskutere det næste møde.  

I Videreuddannelsesregion Nord og Syd benyttes overdragelsessamtaler med tilstedeværelse af HU-

læge og de 2 vejledere. 

 

Punkter der ønskes diskuteret på næstkommende møde: 

Elektronisk evaluering af HU-kurser (LB) 

Specialespecifikt kursus i kronisk uræmi/MMU/palliation?(LT, LB) 

Opsigelse af Inspektorer ansat før ”6-års reglen” – hvordan 

Overdragelsessamtaler mellem uddannelsesgivende afd. 


