
Dagsorden, Uddannelsesudvalget, Dansk Nefrologisk Selskab 
29. april 2019, kl. 11-15, 

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

1. Valg af referent – går på omgang.  

Referent: Niels Løkkegaard 

Tilstede Lene, Mark, Mai-Britt, Niels 

2. Udskiftning i udvalget – 

i. HU-læge Mai-Britt Skadborg, Region Nord 

Mai-Britt præsenterer sig og bydes velkommen 

ii. overlæge, Region Syd Mette Abramsson, ny formand for 

Videreuddannelsesudvalget vedr. nefrologi i region syd, uddannelsesansvarlig 

overlæge, Medicinsk afd., Sønderborg . 

Fraværende 

3. Dimensioneringplan. Se vedhæftede fil fra SST.   

Dimensioneringsplan diskuteret med Erik Bo Petersen, som udarbejdede den forrige oversigt, og som 

er velvillig i forhold til udarbejdelse af ny plan.  

Aktuelle dimensioneringsplan fra SST skønnes at modsvare det foreløbige behov, men det synes 

interessant at udvalget sikrer udarbejdelse af en dimensioneringsplan set med nefrologiske briller . 

OBS: Interesserede deltagere til dette kan henvende sig til Lene Boesby senest 1. juni 2019. 

Udvalget berører desuden forholdene vedrørende nefrologers fravalg af nefrologisk ansættelse. 

4. Inspektorer 

a. Aktuelt  

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

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

iii. Nord: Jon Waarst Gregersen, Krista Dybtved Kjærgaard (junior)- nu speciallæge. 

Krista er juniorinspektor, indtil hun har haft første inspektorbesøg. Derefter bliver 

hun inspektor, da hun er speciallæge. 

Det oplyses at inspektorbesøg udføres af én inspektor tilknyttet specialet og én fra 

et andet speciale. Evt. juniorinspektor vil altid være 3. person ved besøget. 

b. Fremtid 

Stillingsopslag udformes – de fremmødte opfordrer, at inspektorerne varetager denne opg.  

Inspektorer bør varsles om, at stillingerne gøres tidsbegrænsede mhp løbende udskiftning 

af disse, således at der udskiftes én inspektor ad gangen. 

Vi beder Lena informere ved næste møde (hvis muligt) om det er DNS eller SSS, der står for 

inspektoropslag og udnævnelse (i nefrologien). 

 

5. Efteruddannelse af speciallæger  

HU-uddannelse 

6. Litteraturkanon  

Som forberedelse til kurserne i HU-forløbet anbefales at de uddannelsessøgende orienterer sig i KDigo, 

danske retningslinier, engelske retningslinier, cardio.dk, UpToDate mm. 

Uddannelsesudvalget opfordrer til, at der oprettes grupper under DNS til udarbejdelse af danske 



retningslinier, som kan danne baggrund for en litteraturkanon. Som udgangspunkt vil 

delkursuslederne blive opfordret til at samle baggrundsmateriale til udsendelse før kurserne. 

Anette bedes supplere til næste møde. 

7. Inspektorrapporter –  

Holbæk: Der er gjort tiltag til at arbejde med de forbedringer rapporten anbefaler. Nefrologien er ikke 

beskrevet i rapporten. 

Esbjerg: Meget rosende rapport. Bl.a. optimal skemalægningsfunktion 

Herlev: Ligeledes meget rosende rapport med god uddannelsesfunktion og forskningsmulighed 

Hillerød: Nogle udfordringer, men betydelige strukturændringer / forbedringer siden rapporten 

udkom. 

Som eksempel tales om ”Den gode morgenkonference” med cases, ordstyrerfunktion, debriefing. 

Konklusion. De intern medicinske specialer er præget af travlhed, men udvalget oplever at 

afdelingerne har god fokus på optimering af uddannelsesfunktionen. 

 

8. Sønderborg  

a. https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-

inspektorordning/inspektorrapporter/region-syd/sydvestjysk-sygehus-

esbjerg/~/media/C33BD3DE764143B688C0BC362E1573BA.ashx  

 

NOH 
 https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-

inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/nordsjaellands-
hospital/~/media/6794C1CD0942452789A9F6BA0405362A.ashx 

 
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-

inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/nordsjaellands-
hospital/~/media/EEB500D88C7445D9A79A6E1B55B8D81F.ashx 

 
9. UEMS/DSIM  

UEMS: Eksamen afvikles i februar. Forholdene vedrørende finansiering og udbredelse overvejes.  

Eksamen diskuteres: Relevans i uddannelsen, betydning for evaluering af den enkelte læge i 

ansættelsesforhold. Økonomi, afdelingernes involvering med frihed til deltagelse.  

 

DSIM: Ny kursusleder, kursusafholdelse, økonomi – der arbejde på bedre sammenhæng. 

Målbeskrivelse for akut-medicin og nefrologisk undervisning er ikke klarlagt. Lene følger dette op. 

10. Kurser 

a. Specialespecifikke HU kurser – evaluering 

Generelt gode evalueringer (relevans, formidling). Sidste kursus glomerulonefrit / TTP. 

Cases i undervisningen gerne fra kursusdeltagerne og interaktiv undervisning efterspørges 

til erstatning af den katedrale undervisning. Dette søges medtænkt i rekruttering af 

undervisere og planlægning at kurserne. Samme gælder geografiske fordelinger. 

Næste år: Hypertension, transplantation 

b. Forskningstræningskursus – juni 2019 

Gennemføres i juni, tilmelding senest omkring årsmødet  

https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-syd/sydvestjysk-sygehus-esbjerg/~/media/C33BD3DE764143B688C0BC362E1573BA.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-syd/sydvestjysk-sygehus-esbjerg/~/media/C33BD3DE764143B688C0BC362E1573BA.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-syd/sydvestjysk-sygehus-esbjerg/~/media/C33BD3DE764143B688C0BC362E1573BA.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/nordsjaellands-hospital/~/media/6794C1CD0942452789A9F6BA0405362A.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/nordsjaellands-hospital/~/media/6794C1CD0942452789A9F6BA0405362A.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/nordsjaellands-hospital/~/media/6794C1CD0942452789A9F6BA0405362A.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/nordsjaellands-hospital/~/media/EEB500D88C7445D9A79A6E1B55B8D81F.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/nordsjaellands-hospital/~/media/EEB500D88C7445D9A79A6E1B55B8D81F.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/nordsjaellands-hospital/~/media/EEB500D88C7445D9A79A6E1B55B8D81F.ashx


11. FAM og uddannelse 

Se pkt 9. 

12. Opdatering af DNS’ hjemmeside mht uddannelse, hvert andet år. Efterår 2019. 

Lene opdaterer hjemmesiden idet medlemmerne hver for sig gennemgår siden, informerer Lene. 

Senest 1. august 2019 

13. Næste møde 

18. november 2019, kl. 11:00-15:00, Odense, nefrologisk afdeling 

14. Eventuelt 

Dinah er suppleant i HU-udvalg reg øst. 

HU-søgende opfordres til at blive repræsentant i uddannelsesråd Øst.Lene 


