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Rekruttering - Ubesatte HU-forløb - Nord, Syd, Øst
HU-forløb og forskningsorlov
Inspektorrapporter
Inspektorer DNS – opslag formuleres til opslag forår 2020
UEMS/DSIM – uddannelseskorps af nefrologer i Lægeforeningsregi?
Kurser
a. Akut nefrologi
b. Sandbjerg
c. Forskningstræningskursus
d. HU-kurser
Akut medicin og nefrologi
SSTs kursusdag september 2018 inkl. uddannelsespædagogik
Kanon á la lungemedicin
Næste møde
Eventuelt

31.10.2018
Lene Boesby

Tilstede: Julie Bryndum, Anette Bagger, Niels-Jørgen Løkkegaard, Pernille Mørk Hansen, Mark Reinhard,
Lene Boesby (ref).
Afbud: Tobias Bomholt og Lena Taasti
Ad 0: valg af referent – Lene. Denne opgave går på omgang fremover.
Ad 1: Ikke meget nyt. Ingen kommentarer til referat.
Ad 2: I nuværende dimensioneringsperiode på 5 år er der i
NORD: 13/15 forløb besat.
SYD: 7/10 forløb besat, det ene reelt ubesat, mens der er frafald på 2 til andre specialer.
ØST: 22/25 forløb besat, hvor der af fuldt besatte forløb er 3 frafald af forskellige årsager. Ikke noget
systematisk.
Konklusion er at dette er acceptabelt.
Primære bekymring er fra kursistside, om man som speciallæge, kan få stilling i specialet eller må søge
andet sted hen.
Diskussion om fastholdelse af allerede rekrutterede HU-læger vs. om det er de ”rigtige”, der rekrutteres.
Der må gøres indsats for at imødekomme bekymringer for ansættelse i specialet.
Diskussion om fornyet dimensioneringsrapport
(http://www.nephrology.dk/Uddannelse/Forventet%20udvikling%20i%20stillingsmassen%20og%20uddann
elseskapacitet%20%202005-2025.pdf).
DNS må adspørges om der er et ønske om dette. (Mark)
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Ved behov, da spørge forfatteren Erik Bo Pedersen til metode mm. (Lene)
Undersøge om andre selskaber bruger samme metode. (Lene/Anette)
Anvende Dimensioneringsrapporten fra SST.
Ad 3: Spørgsmål om, hvordan man som ansættende afdeling skal forholde sig til orlovsansøgninger til ph.d.
Enighed om, at vurdering af forskningsprojektets relevans ligger ved relevante universitet, der skal
godkende ph.d.-plan.
Der bør stræbes efter, at den ph.d.-studerende planlægger sit forløb sammen med ansættende afdeling.
Det er hensigtsmæssigt at fortsætte rekruttering til forskning og dermed forventet fastholdelse i specialet,
selv om dette gør stillingsmassen vanskelig at styre.
Der gøres opmærksom på, at den ansættende afdeling fortsat har ret til at nægte orlov.
Ad 4: Fredericia og Kolding har endnu ikke haft inspektorbesøg. Der er planlagt besøg i Roskilde, og har
netop været i Holbæk og Esbjerg. Rapporter foreligger endnu ikke.
Seneste besøg i NORD: 2008 Holstebro, 2012 Skejby, 2013 Aalborg, 2016 Viborg.
SYD: 2016 Odense, 2017 Sønderborg
ØST: 2017 Bornholm, 2013 Herlev og dec 2018, 2018 Hillerød, 2016 Rigshospitalet.
Ad 5: Inspektorer aktuelt: Pernille Mørk Hansen, Gudrun Steffensen (?), Tobias Bomholt (junior), Jon
Waarst Gregersen, Karin Østergaard (junior).
Plan om fremover, at sætte ansættelse i opslag. Fra 2020 med 6 års forventet virke, med løbende
udskiftning med 2 års mellemrum, således, at der bibeholdes kompetence i inspektorkorpset.
Afklaringer forinden(Mark): hvem er inspektorerne aktuelt?
DNS skal godkende antal.
DNS bør beslutte, om Uddannelsesudvalget må varetage opslag og ansættelse af inspektorer fra 2020.
Opslag og videre plan ved forårsmødet.
Ad 6: UEMS
Eksamen er obligatorisk i England og Schweiz. Bekymring for rekruttering og vedligeholdelse af formatet
efter de første år. Midler til start af eksamen fra EU, men EU midlerne bortfalder og alt skal fremover
finansieres af eksaminander.
Ønske om, at eksamensdag gøres tilgængelig på www.nephrology.dk (Lene)
Eksamen bliver ikke obligatorisk i DK, men vil formentligt blive mere almindelig for nye speciallæger og
dermed øge forventning til at den er erhvervet ved ansættelse som speciallæge. Den indgår ikke i
vurderingen formelt.
Tobias Bomholt varetager denne post fremover.
Ad 7:
A: akut nefrologi i Lægeforeningsregi er afholdt
B: Sandbjerg afventer fortsat løsning i forhold til midler
C: Planlægges til forår 2019 (Henrik Birn/Martin Egfjord) i Skejby. 2 dage. Der er et skønnet
samlet antal kursister på 16. Der bør være et minimumsantal på 9-10 (HB).
D: Alle HU-kurser er kalenderfastsat 2019. Budget ansøgt.
Kursusafholdelse hvert andet år. Ansøgningsfrist 14 uger før med svar hurtigst derefter. Ved
overtegning tages hensyn til forventet afslutning af uddannelse. Dette meddeles ved opslag.
Ad 8: Lene har taget kontakt til hovedkursusleder i Akut medicin mhp. at sikre den nefrologiske
undervisning blev varetaget af nefrolog. Dette vil der blive taget stilling til. Konkret er foreslået ovl. Jesper
Juul Larsen, som både er akutmediciner og nefrolog og selv har tilbudt sig.
I SYD er der aftalt at HU-kursister i Akut Medicin skal have 3 mdr.s ophold i nefrologi.
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Ad 9: SST har afholdt kursusdag om uddannelsespædagogik. Ref. Ved LB. Forslag om at adspørge
nuværende delkursusledere om deres mening om kursusforløb, planlægning, engagement. Evt møde med
delkursusledere ved DNS’ årsmøde i maj 2019.
Diskussion om, hvordan delkursusledere udvælges og hvordan gør vi fremover. Skal man ansøge, eller
skyder vi os selv i foden. Delkursusledere indsender evaluering til hovedkursusleder, som deler med
Uddannelsesudvalget. Skeler delkursusledere til evalueringerne?
Undersøg de tidligere års evalueringer. Lene kontakter Peter Clausen.
Derefter til næste møde forslag til spørgerunde. Lene som tovholder – spm sendes gerne mhp.
inkorporering.
Ved øget forventning om kursistforberedelse må man være forberedt på, at der efterspørges
forberedelsestid. Dette må den enkelte kursist planlægge med sin arbejdsgiver.
Kursusrækken revideres ved næste ændring af Målbeskrivelsen. Fx MMU, DM, palliation.
Ad 10: Skal der laves en litteraturkanon i nefrologi?
Målrettes I/HU/speciallæger.
Kan den evt. vedligeholdes ved delkursusledere. Forefindes på www.nephrology.dk (Anette)
Ad 11: Næste møde planlagt til 29.4.18. Der er mulighed for at lægge mødet forud eller under DNS’
årsmøde den 10.-11-5.19 i stedet.
Ad 12: Julie Bryndum takker af efter 100  år. Tak for nu. Forventet afløser bliver Karin Østergaard, HUlæge 3. år.
Anette sikrer afløser for HU-læge fra NORD til næste gang.
Ref. LB
30.11.18
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