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Deltagere 

Jeppe Hagstrup Christensen, Mette Brimnes Damholt, Anette Bagger Sørensen, Pernille Mørk Hansen, Knud 

Rasmussen og Lena Helbo Taasti. 

Afbud 

Julie Bryndum, Alice B. Skovhede og Ditte Hansen 

 

1. Siden sidst 

a. I sommerens løb er Jens Kristian Madsen trådt ud af udvalget og Pernille Mørk Hansen og Anette 
Bagger Sørensen er kommet ind i udvalget. 

b. I foråret 2010 udarbejdede udvalget efter anmodning fra SST en målbeskrivelse til nefrologiske 
speciallæger medudenlandsk speciallægeautorisation og behov for 6. mdrs. prøveansættelse inden 
opnåelse af dansk speciallægeautorisation. SST har nu besluttet at denne praksis ikke er 
operationel, hvorfor den afskaffes. Fremover skal den målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen 
i intern medicin: nefrologi anvendes. 

c. Der har været nedsat en arbejdsgruppe i DNS regi, der har arbejdet med nefrologi i FAM. Der er 
udkommet en rapport herom, der forefindes på DNS hjemmeside. Det koordinerende 
uddannelsesudvalg er af DNS bestyrelse blevet bedt om at se på emnet, se pkt. 4. 
 

2. Revision af porteføljen 

Arbejdet med revision af denne forventes færdigt primo 2013. Hjemmesiden er revideret og alle 

tilgængelige oplysninger opdateret. 

3. Common trunk kompetencer i nefrologi 

Ved forårsmødet i udvalget blev det besluttet at lave en undersøgelse af hvordan hoveduddannelseslæger i 

de 8 intern medicinske specialer opnår de nefrologiske kompetencer. DSIM har nedsat en arbejdsgruppe til 

revision af common trunk delen af målbeskrivelsen inden for de intern medicinske specialer. DNS er 

repræsenteret ved Pernille Mørk Hansen. Da målbeskrivelsen i common trunk således er under revision 

skønnes det ikke relevant at gå videre med undersøgelsen, hvorfor den udsættes til den nye målbeskrivelse 

har været anvendt i 1½-2 år. DSIM arbejdsgruppen har foreslået en ændring af indhold og tidsmæssig 

placering af nogle af de intern medicinske kurser. Den nye målbeskrivelse forventes færdig primo 2013. 
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4. FAM og hoveduddannelseslæger i nefrologi 

Alle hoveduddannelsesforløb i nefrologi følger strukturen 2-2-1 år fraset Sønderborg-Odense stillingen der 

har 1½-2½-1 år da der ikke er regionsfunktion i Sønderborg og flere nefrologiske kompetencer derfor skal 

opnås i Odense. 

Opnåelse af common trunk kompetencer inden for både akutte og kroniske sygdomme bør erhverves så 

tidligt som muligt i hoveduddannelsen. En del af kompetencerne inden for de kroniske sygdomme kan ikke 

opnås i FAM. Det koordinerende uddannelsesudvalg kan derfor ikke anbefale et fast tidsdefineret ophold i 

FAM til opnåelse af common trunk kompetencerne.  

Grundet de store regionale og lokale forskelle skønner udvalget at planlægning af hvornår og hvordan 

common trunk kompetencerne opnås bør varetages af der regionale uddannelsessted med godkendelse fra 

det regionale videreuddannelsesudvalg. 

Med henblik på vidensdeling omkring dette og andre uddannelsesmæssige emner kan man med fordel 

anvende de specialespecifikke postgraduate kliniske lektorer. I Region Syd er der lektorerne ikke 

specialespecifikke. Da alle de intern medicinske specialer vil kunne profitere af dette på det 

uddannelsesmæssige område rettes henvendelse til DSIM. 

5. Kurser for ikke-nefrologer 

Sandbjerg kurset samt kurserne i akut nefrologi for yngre læger er stadig yderst populære og overtegnede. 

I foråret 2012 udbydes et kursus i nefrologi for speciallæger i kirurgi i Lægeforenings regi. Kurset afholdes i 

København. Såfremt der bliver en succes er tanken at udbyde tilsvarende kurser for andre 

speciallægegrupper. 

6. Inspektorrapporter 

Der har siden sidste møde været inspektorbesøg på OUH samt Skejby. 

På nyremedicinsk afdeling i Skejby er uddannelse et fast punkt på speciallægemøderne i afdelingen. Der er 

et flowskema for hvornår der skal være samtaler, 360 graders evaluering m.v. ligesom der 2 gange årligt er 

skemalagt ekstra vejledningstid. Uddannelsen italesættes i hele afdelingen og der stilles krav til de 

uddannelsessøgende om at de skal gøre en indsats for at opnå bedst mulig uddannelse. Et nyt tiltag er 

anvendelse af et lamineret kort påtrykt feedback, som alle læger i afdelingen anvender til at opnå eller give 

feedback. 

På nefrologisk afd. i Odense er de uddannelsessøgende glade for funktionen som transplantationssekretær. 

7. Hvordan sikres opretholdelse af vidensniveau hos nefrologiske speciallæger? 

Efteruddannelse af speciallæger med henblik på at opretholde vidensniveauet er særdeles vigtigt. Til nu har 

dette kunnet opnås ved deltagelse i udenlandske kongresser (via invitation fra medicinalfirmaer), men 

antallet af speciallæger der får denne mulighed reduceres kraftigt i disse år. Det er De danske Regioner der 

har ansvaret for speciallægers efteruddannelse og for at afholde udgiften hertil. 
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For at optimere efteruddannelsen og dermed sikre vidensniveauet hos de danske nefrologiske speciallæger 

foreslår det koordinerende uddannelsesudvalg at der  arrangeres en hel kursusdag per år. Udvalget vil 

gerne stå for tilrettelæggelsen. Den vil blive afholdt den 1. fredag efter den 1. weekend i januar, første gang 

i 2014 (Dagen slutter med champagnereception og deltagerne forventes at være iført slips og/eller høje 

hæle).  

Der er ikke tale om et videnskabeligt møde, men et møde med erfaringsudveksling og gensidig drøftelse, 

hvor speciallægerne gratis underviser hinanden i skiftende emner. Emnet for mødet i 2014 bliver 

nyresygdom hos den svært hjertesyge patient.  

Øvrige emner der har været i spil er transplantation, hypertension, glomerulonefritis, akut nefrologi, 

børnenefrologi og dialyse. 

6. Næste møde bliver 11. april i Hillerød kl. 14.30- 18. 

7. Eventuelt 

Fra 2014 overtager Peter Clausen funktionen som hovedkursusleder efter Jeppe Hagstrup Christensen 

 

 

Esbjerg 27.11.2012 

Lena Helbo Taasti 

 


