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Godkendelse af og opfølgning på referat fra den 11.08.09
Referatet godkendes.
Siden mødet Har Jens Kristian Madsen stået for en omfattende renovering og opdatering af den del af DNS
hjemmeside der handler om uddannelse. Resultatet er en flot og meget let tilgængelig og operationel side.
Knud Rasmussen arbejder sammen med Martin Egfjord på at lave et nefrologi specifikt 2 dages forskningstræningskursus. Dette vil blive udbudt til efteråret. Kursets grundopbygning vil blive meget lig det sidste kursus med få katedrale indlæg og megen inddragelse af kursisterne.
Jesper Jul Larsen og Mads Hornum samt My Svensson og Mette Brimnes Damholt har sammensat program
for 1 dagskurser for Yngre læger i Akut Nefrologi i hhv. København og Århus.
Uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund og rekruttering herfra til undervisning m.v. har været forelagt DNS bestyrelse den 01.10.09. Herfra henstilles til de nefrologiske afdelinger at være opmærksomme på
problemstillingen.

Spørgeskema fra DMS om efteruddannelse
DNS har modtaget og besvaret et spørgeskema fra DMS vedrørende efteruddannelse. Ved mødet diskuteres enkelte punkter fra skemaet.
Efteruddannelse af speciallæger ansat i det offentlige bør varetages og betales af det offentlige sundhedssystem. Man bør regne med kr. 35-40.000,- per år per speciallæge. Aktuelt er bevillingerne til efteruddannelse
slet ikke store nok, hvorfor efteruddannelse i høj grad er sponsoreret.
For at sikre et vist minimumsniveau for nyuddannede speciallæger har der været spurgt til specialisteksamen. Det er vigtigt at sikre, via de allerede iværksatte strukturerede interviews og samtaler, at de uddannelsessøgende kommer rundt om teori og praksis i hele specialet. Det er vanskeligt at vurdere den samlede
kunnen ved en eksamen og man risikerer at flytte fokus under uddannelsen fra supervision til eksamen. Det
er derfor ikke udvalgets vurdering at en eksamen har sin plads.
Det er en stor opgave for afdelingerne af løfte supervisionsopgaven. Det er tidskrævende og kan være vanskeligt at nå i en travl hverdag. Det er essentielt for kvaliteten af uddannelsen at der afsættes de fornødne
ressourcer.
Der er ligeledes forespurgt til CME point. Det fungerer i andre lande. Udvalget skønner ikke det vil være et
urealistisk mål at der kræves opnåelse af et vist antal point per år

Tilbagemelding fra de 3 grupper
Ved det konstituerende møde 11. august 2009 besluttede udvalget at gennemgå målbeskrivelsen med henblik på de fokuserede ophold og de lokale forskelle der måtte være.
Til dette arbejde har udvalget været delt i 3 arbejdsgrupper, der har set på henholdsvis common trunk,
transplantation og immunologi, urologi og dialyseadgangsvej.

Common trunk delen er udarbejdet af DSIM. Kompetencerne opnås i løbet af de første 1-3 år. Den fungerer med en del regionale forskelle. Der er kun enkelte steder, hvor der er behov for fokuserede ophold i specialer der ikke findes lokalt. Kun et sted har der været meldt om problemer med at få de fokuserede ophold
afviklet. Der vil blive fulgt op på om dette er bragt i orden.
Immunologi tilbydes i alle regioner som et kort fokuseret ophold af én dags varighed. Det skønnes at være
af en passende varighed, idet der afsættes ressourcer til undervisning i de immunologiske afdelinger, der
sammen med undervisningen i hoveduddannelseskurset, giver en fyldestgørende viden.
De kirurgiske fokuserede ophold, der indbefatter transplantation, urologi og dialyseadgangsvej bør være
minimum 5 dage. Der skal være et planlagt program, så den uddannelsessøgende ser de relevante indgreb.
Der er regionale forskelle omkring transplantation og anlæggelse af dialyseadgangsvej.
Det vil desuden være ønskeligt at de uddannelsessøgende kommer nogle dage på en intensiv afdeling og
en dag på klinisk fysiologisk afdeling.
Ovennævnte kræver en ny portefølje til målbeskrivelsen. Udvalget vil arbejde videre med dette, såfremt DNS
bestyrelse tilslutter sig de foreslåede ændringer.

DNS årsmøde
En repræsentant fra udvalget vil informere DNS medlemmer om udvalgets arbejde ved årsmødet, specielt
omkring arbejdet med at sikre gode og ensartede tilbud med fokuserede ophold for de hoveduddannelsessøgende.

Hoveduddannelseskurser
Udsættes til næste møde.

Sammensætning af udvalget
Jens Kristian Madsen er fratrådt som PUF-lektor for Region Nord. Da Jens Kristian er uddannelsesansvarlig
overlæge på Nyremedicinsk afdeling C, Skejby bliver der ikke grund til at ændre udvalgets sammensætning i
den anledning. Det er ønskeligt med et tæt samarbejde med PUF-lektorerne. DNS bestyrelse vil blive spurgt
om hvorvidt de nye PUF-lektorer i Region Nord og Region Syd skal inviteres til at deltage i udvalgets arbejde
uanset om de bliver specialespecifikke eller ej.

Næste møde
30. september i Roskilde

Eventuelt
360 graders evalueringen blev kort vendt. Der er gode erfaringer med dette. Der er flere steder forsøg med
en elektronisk model, der er både operationel og anvendelig.
Mette Brimnes Damholt fremsatte et forslag om uddannelses tiltag målrettet andre lægelige specialer specielt med henblik på forebyggelse, et specifikt emne kunne være profylakse mod akut forværring i nyrefunktion. Forslaget var at lave en landsdækkende "foredrags bank" - så læger fra andre specialer på nettet kan se,
hvem de eventuelt kan kontakte vedrørende målrettede foredrag.
Odense 28.02.2010
Lena Helbo Taasti

