
Referat fra møde i Uddannelsesudvalget, DNS 24. maj 2018 

Tilstede: Anette Bagger Sørensen, Frank Holden Mose, Julie Bryndum, Niels Jørgen Løkkegaard, 

Lene Boesby, Rikke Borg, Tobias Bomholt, Lena Helbo Taasti 

Afbud: Pernille Mørk Hansen  

 

1. Siden sidst 

 

Oplysningerne omkring uddannelse på DNS hjemmeside er nu opdateret. Udvalget vil som tidligere besluttet 

gennemlæse og revidere oplysningerne mindst hvert andet år, således senest efteråret 2019, naturligvis før 

ved behov. 

Den faglige profil ligger til godkendelse i Danske Regioner og vil forhåbentlig kunne anvendes ved 

ansættelsesrunderne til HU-stillinger i foråret 2019. 

Efter mange år som formand i udvalget er det tid til nye kræfter på denne post og Lena Helbo Taasti har 

derfor bedt om at der findes en anden. Udvalget indstiller til DNS bestyrelse af Lene Boesby overtager 

hvervet. 

Pernille Mørk Hansen har bedt DNS bestyrelse om at der findes en afløser til at repræsentere DNS i UEMS. 

Udvalget har talt om en mulig kandidat, som vil blive forlagt bestyrelsen. 

 

2. Får vi rekrutteret de ”rigtige”?  

 

Undersøgelsen vil blive fremlagt af Tobias Bomholt ved DNS generalforsamling den 26. maj 2018.05.26. 

Udvalget vil fortsætte arbejde omkring rekruttering af yngre læger til specialet. 

 

3. Efteruddannelse af speciallæger  

 

Der er det seneste år sket yderligere ændringer for deltagelse i kongresser/kurser. Der er forskel fra region til 

region. Det har til nu betyder at lægerne i Region Syd har særdeles vanskeligt i at komme afsted til 

videreuddannelse. Samme trend ses i andre regioner. Udvalget vil fortsat have fokus på videreuddannelsen af 

speciallæger og påtænker en ny spørgeskemaundersøgelse i 2019 eller 2020 som opfølgning på den tidligere 

gennemførte. 

 

4. Forskningstræningskursus  

 

Der er ændret i udmeldingen omkring forskningstræning, så der nu skal være 5-10 kursusdage og ikke som 

tidligere 10. Samtidig er behovet for forskningstræning muligvis faldende, da flere HU-læger har ph.d.  

Det senest udbudte kursus blev aflyst grundet for få tilmeldte. 

Der tales om hvorvidt konceptet skal ændres, om information om nefrologisk relevant forskningsaktivitet kan 

komme med i de specialespecifikke HU-kurser, om der skal udbydes nefrologisk forskningstræning til læger 

på introduktionsniveau. 

Lene Boesby taler med Henrik Birn og Martin Egfjord, der har afholdt kurset flere gange om ovenstående 

samt om hvorvidt kurset kan udbydes ultimo 2018.  

 

5. Inspektorrapporter 

 



Der har været inspektorbesøg i Sønderborg, genbesøg om 1 år. Inspektorrapporten kan findes på SST.dk 

 

6. Inspektorer DNS 

 

DNS bestyrelse har meldt positivt tilbage omkring tidsbegræsning for inspektorer, som det foregår i andre 

specialer. Det har været forelagt SST, der ikke har indvendinger, blot må perioden ikke være for kort. 

Fremover vil en inspektor blive udpeget for en funktionsperiode på 6 år med mulighed for at søge om at 

fortsætte. Det vil blive opslået på DNS hjemmeside hver andet år (en junior og en senior inspektor hver 

gang). Første opslag om 2 år, da der i efteråret 2017 er udpeget 2 junior og 1 seniorinspektor. 

Opslag og udpegning af inspektorer i DNS forankres i uddannelsesudvalget. 

 

7. UEMS/DSIM 

 

DSIM uddannelsesudvalg har talt meget om målbeskrivelsen for akut medicin og hvordan DSIM kan tilbyde at 

deltage i uddannelsen. Der arbejdes videre med dette i DSIM regi. 

 

8. Kurser 

 

Akut nefrologi udbydes som tidligere. Kurset i København var sidst fuldtegnet, mens der var ledige pladser på 

kurset i Aarhus. 

Sandbjergkurset er der fortsat ikke en afklaring på idet problemet omkring hvordan det finanseres ikke er 

løst. I udvalget er der enighed om at det vil være særdeles ærgerligt hvis det nedlægges, da det stadig har et 

stort rekrutteringspotentiale og der i dele af landet forsat er problemer med rekruttering og ubesatte HU-

stillinger. 

Der arbejdes i DNS regi på at finde en alternativ måde at afvikle kurset på. 

 

9. FAM og uddannelse - Intet nyt, udvalget har ingen repræsentanter fra Fyn og Jylland. 

 

10. Nyt speciale i akut medicin 

 

Målbeskrivelsen indeholder meget få medicinske kompetencer. Der har tidligere været talt om at lave en liste 

med undervisere fordelt på de 3 regioner, der kan tage ud og undervise i nefrologiske relevante emner. 

Jesper Juul Larsen har budt ind som underviser på HU-kurserne i akut medicin. 

 

11. Næste møde -  27. november 2018 kl. 11-15 i Odense 

 

12. Eventuelt 

 

 

Der tales kort om lungemedicinsk kanon samt fokus på landsplan om uddannelses pædagogik og emner. 

Begge dele kommer på til efterårsmødet. 

 

26.05.2018 

Lena Helbo Taasti 


