
Referat fra møde i Uddannelsesudvalget, DNS, 24. oktober 2017 

 

1. Siden sidst 

Udkastet til den faglige profil for Intern Medicin: Nefrologi er returneret fra sekretariatschef Lise Møller 

i Videreuddannelsesregion Øst med kommentarer og forslag til rettelser.  

Spørgeskemaundersøgelsen om rekruttering er færdig og præsenteres på dagens møde. 

Der skal udpeges ny YL repræsentant ved HU samtaler i Region Syd. En stor tak til Tobias Bomholt for 

indsatsen. DNS bestyrelse er anmodet om at finde nye repræsentanter, idet alle 3 YL der repræsenterer 

selskabet bliver færdiguddannet inden for det kommende år. 

2. Hjemmeside DNS 

Arbejdet er færdigt og vil blive sendt til DNS sekretær. 

Udvalget beslutter at oplysningerne på hjemmesiden omkring uddannelse skal gennemgås mindst hvert 

andet år, således igen senest efter 2019. 

3. Får vi rekrutteret de ”rigtige”? 

Tobias Bomholt præsenterer resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, der har været sendt ud YL ansat 

på nefrologiske afdelinger både via UAO og Yngre Nefrologer. Der er kommet 42 svar og en del meget 

brugbare kommentarer. Undersøgelsen afstedkommer en del nye spørgsmål i udvalget, der vil arbejde 

videre med emnet. Bl.a. overvejer udvalget at spørge ansøgere til HU-stillinger i intern medicin: 

nefrologi efter ansættelsessamtalen om hvorfor de valgte nefrologi. 

Resultatet af undersøgelsen vil blive sendt til DNS bestyrelse med anmodning om at få lov til at 

præsentere resultatet ved generalforsamlingen i 2018. 

4. Efteruddannelse af speciallæger 

Med de nye udmeldinger fra Region Syd og Midt om at regionerne selv vil finansiere lægernes 

efteruddannelse er emnet stadig meget aktuelt, idet det ikke er udmeldt plan for hvordan.  

Region Nordjylland har længe haft afsat midler til speciallægernes efteruddannelse. Der er ingen 

udmelding fra de 2 sjællandske regioner. 

Udvalget vil følge udviklingen og overvejer at lave en ny spørgeskemaundersøgelse i 2018. 

5. Faglig profil 

Udkastet gennemgås og der foretages mindre justeringer. Forventes genfremsendt til godkendelse i 

Danske Regioner ultimo november 2017. 

 



6. Kurser, målbeskrivelse 

De specialespecifikke hoveduddannelseskurser udbydes nu hvert andet år, hvilket løser problemet med 

for mange kursister der var tidligere. 

Peter Clausen fratræder som hovedkursusleder med udgangen af 2017. Ny hovedkursusleder er Lene 

Boesby.  

Der har været udbudt et nefrologisk forskningstræningskursus på 2 dage. Grundet få tilmeldinger blev 

kurset aflyst. Det drøftes om kurset skal udbydes igen i 2018, såfremt der skønnes at være nok mulige 

deltagere.  

Opgaven med hvor mange HU-læger i hver region der skal gennemføre forskningstræning og derfor 

mulige deltagere forankres hos de 3 formænd i de regionale nefrologiske videreuddannelsesudvalg.

  

7. Inspektorrapporter 

Der har ikke været inspektorbesøg siden sidste møde i udvalget 

8. Inspektorer i nefrologi 

Inspektorerne udpeges af DNS. Udvalget vil opfordre DNS bestyrelse til at overveje om a. det skal slås 

op og b. være tidsbegrænset. Begge dele praktiseres i tilgrænsende specialer. 

Der mangler en inspektor i Region Syd samt juniorinspektor i Region Syd og Nord. Mulige kandidater 

drøftes. 

9. UEMS/DSIM 

UEMS (Pernille Mørk Hansen): 

Den første europæiske multiple choice eksamen i nefrologi blev afholdt i foråret 2017. Fra Danmark 

havde 5 tilmeldt sig. Næste eksamen er 28. februar 2018.  

Eksamen foregår på 2 niveauer, idet deltagere fra UK skal have flere rigtige svar end øvrige deltagere. 

Arbejdet med eksamen har primært været drevet fra UK, hvorfor der i UEMS er nogen bekymring for 

hvad der kommer til at ske efter Brexit. 

En tysk læge ser på hvordan læger rekrutteres til nefrologien i Europa. Resultatet af undersøgelsen 

foreligger endnu ikke. 

DSIM (Lena Helbo Taasti): 

Møde i juni primært grundet planlagt temadag/kursus for delkursusledere i Transfer. Dagen afholdes på 

Fyn d. 11.01.2018. Derudover taltes primært om logistikken omkring afvikling af de fælles intern 

medicinske kurser. 



10. Yngre læge repræsentanter for DNS ved ansættelsessamtaler til hoveduddannelse i nefrologi 

DNS bestyrelse har peget på 3 kandidater: 

Sofie Gundersen, ansat i Region Øst, kommer til at deltage i Region Syd. 

På sigt når repræsentanterne i Region Nord og Syd bliver færdiguddannede indtræder fra Region Syd 

Lotte Borg Lange og fra Region Nord Hanne Skou Jørgensen. 

11. Kurser 

Akut nefrologi i Lægeforenings regi udbydes både i Aarhus og København. Kurset i Sandbjerg 2018 

er desværre blevet aflyst grundet tekniske problemer omkring sponsoratet. Der arbejdes på en 

mulig løsning så kurset kan udbydes igen i 2019. 

 

12. FAM og uddannelse - Intet møde i 2017 

 

13. Næste møde – 24. maj kl. 11-15 i København 

14. Eventuelt – Ingen emner 
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