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Tilstede 

Julie Bryndum, Jeppe Hagstrup Christensen, Mette Damholt, Ditte Hansen, Jens Kristian Madsen, Knud 

Rasmussen, Alice Skovhede og Lena Helbo Taasti. 

Afbud 

Jon Waarst Gregersen 

 

1. Siden sidst 

Region Øst: Uddannelsesstrukturen er lavet om i Region Øst så alle hoveduddannelseslæger skal være 2 år 

på nefrologisk afdeling på Rigshospitalet. Dette har bevirket en betragtelig øgning i antallet af 

hoveduddannelseslæger på nefrologisk afdeling på Rigshospitalet, hvilket giver en del logistiske 

udfordringer i forhold til den eksisterende struktur i afdelingen. En stor del af de uddannelsestagende får 

således ikke mulighed for at varetage bagvagtsfunktion under uddannelsen. 

Det er udvalgets klare holdning at alle kommende speciallæger i intern medicin: nefrologi have minimum 6 

måneders bagvagtsfunktion på HSE. Udvalget vil bede DNS bestyrelse om at se på dette. 

Region Nord: Der er fortsat ikke noget formelt regionalt uddannelsesudvalg, ej heller en PKL, men der 

arbejdes fortsat på at få ansat en specialespecifik PKL. 

Region Syd: Afledt af specialeplanen, hvor nefrologisk afdeling i Sønderborg ikke har regionsfunktion og 

Fredericia Sygehus nu har et selekteret indtag af medicinske patienter er man gået i gang med at lave 

uddannelsesprogrammerne om. 

Forskningstræningskursus: Blev afholdt som internat over 2 dage i Roskilde ultimo marts. Der har været 

meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Der arbejdes på en justering af kurset med en dag tidligt i 

uddannelsesforløbet og en opfølgningsdag samt evaluering i sidste halvdel af uddannelsesforløbet.  

2. Dimensioneringsplan 

SST har afholdt høring vedrørende ny dimensioneringsplan. Udvalget har været hørt i den anledning og der 

er indsendt et svar, der er meget enslydende fra de forespurgte inden for nefrologien. Konklusionen er at 

man anbefaler en nedjustering i antallet af uddannelsesstillinger. 
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3. Målbeskrivelser 

Udvalget har været repræsenteret med Jens Kristian Madsen og Lena Helbo Taasti til et møde omkring 

justering af skabelonen for målbeskrivelser den 24. maj 2011. Den nye skabelon afventes. Det vil ikke give 

anledning til en revidering af den nefrologiske målbeskrivelse aktuelt. 

Logbogen fra 2004 har ikke været revideret. Udvalget foreslår at den revideres og vil gerne påtage sig dette 

arbejde med deltagelse af Jens Kristian Madsen, Ditte Hansen og Alice Skovhede, såfremt DNS bestyrelse 

ønsker det.  

4. SST: status og perspektivering af speciallægeuddannelsen 

Arbejdet i de enkelte udvalg pågår. Der forventes en endelig rapport primo 2012. 

5. Specialepræsentationsdage – status 

Det er regionerne der står for afviklingen af disse dage. Det er ofte repræsenter for de regionale 

uddannelsesudvalg der deltager. Det materiale der har været anvendt vil blive gjort tilgængeligt på DNS 

hjemmeside med henblik på sparring og udveksling, såfremt DNS bestyrelse bifalder dette. Information om 

dette vil i så fald blive sendt til specialets uddannelsesansvarlige overlæger og professorer samt 

formændene for de regionale videreuddannelsesudvalg. 

6. Nefrologikurser 

De allerede eksisterende kurser har meget stor søgning og vil fortsætte uændret. Der vil i 2012 blive 

arbejdet videre med at udvide tilbuddet af nefrologiske kurser. 

7. Sammensætning af udvalget 

Knud Rasmussen fortsætter i udvalget til der er fundet en ny PKL for Region Øst, som da vil træde ind i 

udvalget som naturlig afløser. Jon Waarst Gregersen har ønsket at træde ud af udvalget. Jens Kristian 

Madsen og Jeppe Hagstrup Christensen vil pege på en ny yngre læge fra Region Nord. 

8. Næste møde 

Bliver i Esbjerg den 15. marts 2012. 

9. Eventuelt 

Det er et ønske fra de hoveduddannelsestagende læger at årstallene for hoveduddannelseskurserne findes 

på hjemmesiden, så de bedre kan planlægge deres kursusaktivitet. Dette er der intet til hinder for og 

oplysningerne bliver gjort tilgængelige. 

Esbjerg 2.11.2011 

Lena Helbo Taasti 

 

 


