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Siden sidst 

Sundhedsstyrelsen har i løbet af foråret udarbejdet et forslag til en målbeskrivelse for udenlandske special-
læger der skal have prøveansættelse inden de får dansk autorisation. Der er nogen bekymring i udvalget 
omkring den udmeldte varighed på 6 mdr. og at ansvaret for vurderingen af vore udenlandske kolleger helt 
og aldeles er overladt til den kliniske afdeling, hvor den pågældende skal have de 6 mdr’s prøveansættelse. 
Dette er meddelt SST sammen med fremsendelsen af udvalgets forslag til målbeskrivelsen. 

Implementering af ændring omkring de fokuserede ophold 

Ændringsforslaget blev præsenteret for selskabets medlemmer ved årsmødet. Efter nogen debat blev det 
besluttet at bede de regionale videreuddannelsesudvalg om at se på hvordan ændringerne kan implemente-
res i de enkelte regioner. I Region Syd og Øst har ændringsforslaget været på dagsordenen. Regions Nord 
har aktuelt ikke noget fungerende videreuddannelsesudvalg i Nefrologi. 

DNS repræsentanter ved ansættelse af hoveduddannelseslæger 

Ved ansættelsessamtaler med hoveduddannelsesøgende skal DNS være repræsenteret med en speciallæ-
ge, der skal deltage i alle samtaler i de 3 regioner for at sikre ensartethed ved samtalerne. Desuden skal 
selskabet ved repræsenteret af en yngre læge. 

Det er udvalgets klare opfattelse af yngre læger ikke kan/skal repræsentere selskabet ved ansættelses-
samtaler i den region, hvor de er ansat. Den opgave skal derfor varetages af suppleanten. 

DNS har udpeget 2 repræsentanter, Jesper Bech og Jesper Juul Larsen og 2 suppleanter, Michael Munch 
og Mark Reinhard til at deltage ved ansættelsessamtalerne. Desværre har det vist sig at de ikke er blevet 
indkaldt i alle regioner, da de relevante personer i regionerne ikke har været tilstrækkeligt informeret. Det vil 
der blive rettet op på forud for næste ansættelsesrunde. 

Mark Reinhard er aktuelt ph.d. studerende og kan ikke repræsentere selskabet, hvorfor Alice Skovhede ind-
træder som suppleant. 

 

Forskningstræning 

a. Det nefrologiske forskningstræningskursus er blevet udskudt til foråret 2011 grundet sammenfald 
med de nefrologiske speciale specifikke hoveduddannelseskurser. Der er planlagt 2 spændende og 
meget varierede dage. Kursusledelsen er overlæge, dr. med. Knud Rasmussen og overlæge dr. 
med. Martin Egfjord. 

b. Præsentation af forskningstræningsprojekterne sker ofte til DNS årsmødet. Da disse projekter er 
mindre og af en helt anden karakter vil det være fint hvis præsentationen kan ske som de første af 
de frie foredrag eller om muligt i en særskilt session, ligesom bedømmelsen bør være separat med 
mulighed for en lille præmie til bedste foredrag. 

 



Hoveduddannelseskurser 

Alle de specialespecifikke kurser er afholdt i indeværende år. Der har generelt være fine tilbagemeldinger fra 
kursisterne. Det planlægges at udbyde kurserne mere spredt fremover formentlig med start ultimo 2011. 

Der er enkelte hoveduddannelsessøgende der er i tvivl om logistikken omkring tilmelding. Det er uddannel-
sesstedet der er ansvarlig for at informere om at det foregår via selskabets hjemmeside www.nephrology.dk. 

 

Sammensætning af udvalget 

Der er fortsat ikke specialespecifikke PUF-lektorer i Region Syd og Nord. Det er udvalgets store ønske at de 
besættes. Lena Taasti er blevet overlæge og kan derfor ikke være yngre læge repræsentant for Region Syd. 
I stedet indtræder Alice Skovhede i udvalget. Lena Taasti fortsætter som repræsentant for DNS bestyrelse 
frem til maj 2011. 

Næste møde 

15. marts 2011 på Rigshospitalet 

Eventuelt 

Jon Waarst Gregersen,  juniorinspektor beretter om planlagt inspektorbesøg på Rigshospitalet primo 2011. 

Jens Kristian Madsen har revideret hjemmesiden, dette er en fortløbende proces. Der er stor ros til de mar-
kante forbedringer der er sket det seneste år. 

Mette Damholt og Jens Kristian Madsen har sendt invitationer til Sandbjergskurset af sted til de intern-
medicinske afdelinger. Tilmeldingsfristen er lagt så eventuelt afviste ansøgere kunne søge ind på én-dags 
kurset i nefrologi der afholdes i Lægeforeningens regi. Dette kursus er dog allerede fuldtegnet. 

Aktuelt med de to én-dags kurser og Sandbjerg kurset er der 75-100 yngre læger per år på nefrologisk kur-
sus.  

Igen i år afholdes der specialepræsentationsdage af de tre uddannelsesregioner, alle steder med repræsen-
tation fra nefrologien. 

 

Odense 3. oktober 2010 

Lena Helbo Taasti 

 

 


