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1. Siden sidst 

 

Mads Hornum har grundet mange arbejdsopgaver trukket sig fra udvalget. Ditte Hansen er indtrådt som 

yngre læge repræsentant for Region Øst i stedet. For Region Syd er Alice Skovhede yngre læge 

repræsentant, da Lena Helbo Taasti er blevet overlæge.  

 

Jens Kristian Madsen har ajourført hjemmesiden vedrørende uddannelsen indenfor nefrologi.  

 

Knud Rasmussen har valgt at gå på pension per 1. september 2011, fortsætter som PKL frem til årsskiftet og 

derfor også indtil videre i udvalget. 

 

2. SST: status og perspektivering af speciallægeuddannelsen 

 

Speciallægeuddannelsen har haft sin nyværende form siden 2004 og SST har nedsat en styregruppe til at 

gøre status omkring denne. Styregruppen har valgt at nedsætte 5 udvalg der skal se på forskellige dele af 

uddannelsen. Til dette er DNS via LVS blevet bedt om at udpeget 2 personer, der kan deltage i arbejdet. 

Knud Rasmussen deltager i arbejdsgruppen Specialestrukturen både som repræsentant for DNS og DSIM og 

Lena Helbo Taasti i gruppen Speciallægeuddannelsen: gennemførelsen i den kliniske enhed. Det omfattende 

arbejde skal være færdigt primo november 2011, der afholdes møder i grupperne ca. 1 gang per måned. 

 

Ved det første møde i gruppen der ser på specialstrukturen blev der specielt talt om antallet af specialer og 

fagområder samt om vigtigheden af at huske at den intern medicinske uddannelse (common trunk) er tiltænkt 

at vare i 2 år at den samlede hoveduddannelse i de 9 intern medicinske specialer og fastholde dette så de 

uddannelsessøgende sikres en bred intern medicinsk viden.  

I gruppen der ser på gennemførelsen i den kliniske enhed anvendes inspektorrapporter og evaluer.dk som 

redskaber til at se hvor godt de tiltænkte forbedringer er implementeret. Desuden vil der blive indhentet 

yderligere viden via spørgeskemaundersøgelse for at opnå så fyldestgørende et resultat som muligt. 

 

3. Forskningstræning 

 

Det nefrologisk specifikke forskningstræningskursus bliver afholdt 30-31 marts 2011. Der er 17 tilmeldte 

fordelt på de 3 regioner. Programmet er meget bredt og spændende. Kursusledere er Knud Rasmussen, 

Martin Egfjord og Henrik Birn 

 

4. Specialepræsentationsdage regionalt 

 

Der afholdes hvert efterår i regionalt regi en specialepræsentationsdag for studerende på det sidste semester, 

KBU og introlæger. Det er en god mulighed for at synliggøre det nefrologiske speciale og dermed mulighed 

for rekruttering af kommende kolleger. 

Udvalget til lave et idékatalog, så man kan anvende gode idéer og materiale på tværs af regionerne. 

Det vil desuden være en force at kunne anvende DNS logo, hvorfor DNS bestyrelse forespørges om lov til 

dette. Dagen er principielt forankret i de regionale videreuddannelsesregioner, men der medfølger ingen 



økonomiske ressourcer. DNS bestyrelse forespørges til om det vil være muligt at bevilge et mindre beløb til 

brug til disse dage. 

 

5. Møder for hoveduddannelseslæger regionalt 

 

Dette har været afholdt i Region Nord enkelte gange med stor succes. Primusmotor har været den 

nefrologiske PKL. Det er op til den enkelte region at vurdere om det skal iværksættes og i hvilket regi. 

Region Øst er aktuelt den eneste region med en specialespecifik nefrologisk PKL. 

 

6. Prøveansættelse af udenlandske speciallæger 

 

SST har besluttet at det er den målbeskrivelse som hoveduddannelseslægerne følger der skal følges. Dette 

skønnes mest rimeligt selv om det er meget der skal evalueres på 6 mdr. 

 

7. Rekruttering af yngre læger 

 

Som det ser ud aktuelt er der ikke job i nefrologiske afdelinger til alle de nefrologer der uddannes. Det er 

bekymrende og udvalget vil endnu engang spørge DNS bestyrelse om der skal laves en ny 

dimensioneringsrapport. 

 

Der er aktuelt 3 nefrologiske kurser for yngre læger. Et nefrologisk introduktionskursus der afholdes i 

Sandbjerg hvert år i januar. Kurset er altid overtegnet og får meget gode evalueringer. Desuden afholdes 2 

én-dags kurser i Lægeforeningsregi, et i Aarhus og et i København. Disse er også overtegnede. Alt i alt er der 

85 yngre kolleger på nefrologisk kursus per år, hvilket svarer til knap 10 % af en årgang. 

 

Mette Damholt forslår at der arbejdes videre med nefroloigikurser for kolleger der allerede har valgt speciale 

og vil gerne koordinere indsatsen omkring dette. Der tænkes specielt på det forebyggende arbejde både akut 

og kronisk.  

 

Geriatrisk afdeling har en del patienter med nedsat nyrefunktion og der er et betydeligt potentiale her både 

med hensyn til forsknings og udviklingsarbejde men også som et oplagt sted at have nefrologiske 

speciallæger ansat. 

 

8. Næste møde 

 

Bliver i Aalborg den 27.10 kl. 16-18. 

 

 

 

Esbjerg 17.3.2011 

 

 

Lena Helbo Taasti 

 


