
Referat fra møde i Uddannelsesudvalget, Dansk Nefrologisk Selskab 
17. november 2020, kl. 9.30-12 

Deltagere: Lene Boesby(LB), Anette Bagger Sørensen(ABS), Mark Reinhard(MR), Pernille Mørk 
Hansen(PMH), Lena Helbo Taasti(LT), Karin Brøchner Østergaard(KBØ), Mette Isak 
Abramsson(MIA) 
Afbud: Niels Løkkegaard(NL), Mai-Britt Skadborg(MS) 

   
 

1. Valg af referent – går på omgang. 

MIA valgt som referent.  

Fremadrettet går det igen på omgang. Formanden undtaget. 

Rækkefølge fremadrettet: Yl repræsentant (KBØ), YL repræsentant (MS), PKL Nord (ABS), ”PKL” syd 

(MIA), PKL Øst (?), DNS repræsentant (MR), UAO repræsentant (LHT), Inspektor repræsentant (?) 

Hvis en af de ovenstående ikke er til stede går turen videre til den næste i rækken. 

 

2. Velkommen til nyt yngre læge medlem - Karin Brøchner Østergaard, Region Syd 

Karin præsenterer sig. Hun har 14 mdr. tilbage af sin uddannelsesstilling. Hun er medlem af common 

trunk udvalget og uddannelsesudvalget i nefrologi i Region Syddanmark. Herudover er Karin også 

junior inspektor.  

 

3. Elektronisk evaluering af HU-kurser (LB) 

Det foregår stadig på papir, men LB arbejder med at gøre det elektronisk. Aktuelt arbejdes med 

SurveyXact, som er et system der også bruges i Region Midt og Region Nord.  

Aktuelt afleveres evalueringerne på sidste dag af kurserne. Evalueringerne går til kursuslederne og 

hovedkursuslederen (LB). Det drøftes, at det er vigtigt at evalueringerne også går til de enkelte 

undervisere på kurserne. 

 

4. Specialespecifikt kursus i kronisk uræmi/MMU/palliation? (LT, LB) 

Specialespecifikt kursus kan ikke oprettes før målbeskrivelsen revideres. Danske regioner har fået 

påbud om at øge indsatsen i forhold til palliation ved kritisk organsvigt. 

Aktuelt står speciallægeuddannelsen foran revision, hvor vi ikke ved om der oprettes nye specialer 

eller specialer evt. sammenlægges. Dette skal der tages højde for, når målbeskrivelsen skal revideres. 

Det drøftes hvor MMU/palliation kan indgå i vores nuværende specialespecifikke kurser. Udvalget er 

enige om, at emnet bedst placeres på Dialyse/Plasmaferese kurset. Det undersøges om det er muligt 

at få det integreret på næste dialysekursus (LB).  

MMU/palliation ønskes opprioriteret. Enten med mere tid på nuværende kurser, eller som 

selvstændigt kursus. Dette kan først gøres i forbindelse med revision af målbeskrivelserne jf. 

sundhedsstyrelsens retningslinjer. SST skal forespørges om hvornår målbeskrivelserne skal revideres 

(LB). 

 

5. Opsigelse af Inspektorer ansat før ”6-års reglen” – hvordan 

 



Ved sidste møde blev der lavet et udkast til stillingsopslag til inspektorerne og forslag til rekruttering, 

som blev sendt til DNS´ bestyrelse. PMH har korresponderet med formand Helle Thiesson omkring 

ovenstående, idet hun fratræder som inspektor foråret 2021. MR beretter, at det har været med på 

bestyrelsesmøde, men aktuelt er der ikke en endelig konklusion. Det tages op igen i DNS´ bestyrelse 

på møde den 3/12-20, herunder også hvor stillingen skal slås op (MR) 

 

6. Overdragelsessamtaler mellem uddannelsesgivende afd. Se vedhæftede skema.  

Skemaet er lavet af NL. Det bruges i Region Øst. LT har erfaring med at bruge det. 

Uddannelseslægerne har været positive. Det har været udfyldt af perifer afdeling, men ikke blevet 

brugt når uddannelseslægerne er kommet retur fra Rigshospitalet. 

Region Nord har brugt samtalerne systematisk i flere år, men har ikke brugt skemaet. 

Region Syd har også indført overdragelsessamtaler, men benytter ikke skemaet. 

 

Det drøftes hvorvidt det er vigtigt, at det er samme skema der bruges i alle regioner. Det er udvalgets 

holdning, at en ensretning ikke er vigtig, men at alle regioner skal arbejde videre med 

implementeringen. Dette sikres af PKL´er (ABS, NL, MIA). 

 

7. Inspektorrapporter –  

a. OUH   

i. https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Syd/Odense-

Universitetshospital/Nefrologi/Inspektorrapport-261119.ashx 

b. Ålborg Sygehus  

i. https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aalborg-

Universitetshospital/Nyremedicinsk-Afdeling/Inspektorrapport-031219.ashx 

Inspektorrapport fra OUH: Generelt fin rapport. Feedback drøftes samt vejlederfunktion. Feedback er 
noget uddannelseslægerne skal bede om. Noget er kulturelt betinget. Der er ifølge KBØ ikke sket de 
store ændringer siden inspektorbesøget, men man kan altid få supervision ved behov. DNS´ 
uddannelsesudvalg har ikke indflydelse på de enkelte afdelingers holdning til, hvor ofte læger skal på 
vejleder kursus.  
 
Inspektorrapport fra Aalborg: Generelt fin rapport. Introduktionsprogrammer skulle indføres. Største 
udfordring er det delte forløb mellem FAM og uddannelsesafdelingen, hvor uddannelsesgivende 
afdeling ikke har så stor indflydelse på arbejdet/uddannelsen/supervisionen i FAM. 
 

8. UEMS/DSIM  ?/LB 

Bo Broberg er ny repræsentant for UEMS. Bo Broberg erstatter Tobias Bomholt som udtræder af både 

UEMS og DNS´ uddannelsesudvalg. UEMS repræsentanten er ikke et obligatorisk medlem af DNS´ 

uddannelsesudvalg. Nyheder fra UEMS af relevans for udvalget indhentes af formanden efter behov 

(LB) 

DSIM: Det er besluttet, at der ikke skal holdes faste årlige møder. Der er to hovedkursusledere som 

har store udfordringer med kursusafholdelse på grund af COVID19. Ellers intet nyt. 

 

9. Kurser 

a. Specialespecifikke HU kurser 

https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aalborg-Universitetshospital/Nyremedicinsk-Afdeling/Inspektorrapport-031219.ashx
https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aalborg-Universitetshospital/Nyremedicinsk-Afdeling/Inspektorrapport-031219.ashx


Der er netop afholdt hypertensionskursus. Der var 12 deltagere. MR var underviser. Kursisterne skulle 
indsende en case forinden. Tilfredshed fra undervisernes side. Evalueringer følger. 
Transplantationskursus skulle have været afholdt april 2020 – er flyttet til 14-16 april 2021. 
Glomerulonefritis kursus afholdes i april 2021. 
Fysiologi kursus og dialyse/plasmaferese kursus afholdes i efteråret 2021. 
 

10. Medlemskab af uddannelsesudvalg i regionerne – hvordan? LB 

Der er forskel i de forskellige regioner hvordan man hverver YL til uddannelsesudvalgene. 

LB lavede et opslag, hvor der var 4 ansøgere og en blev valgt. Det er ikke meningen at DNS´ 

uddannelsesudvalg skal involveres i de enkelte regioners rekruttering til uddannelsesudvalg. 

  

LT fortæller: I Region Øst inviterer alle HU læger til et årligt møde i uddannelsesudvalget. Ellers sidder 

2 YL repræsentanter fra 2 forskellige matrikler og med forskellig anciennitet. Repræsentanter udpeges 

af uddannelsesudvalget. 

ABS fortæller: I Region Nords opfordrer man alle afdelinger til hver at invitere en YL repræsentant 

med i udvalget. 

MIA fortæller: I Region Syd er der 2 YL repræsentanter som udpeges af uddannelsesudvalget på 

samme vis som Region Øst. 

Der foreligger kommissorium for de enkelte uddannelsesudvalg i regionerne. Disse tages op til 

drøftelse og inspiration ved næste møde. Udsendes forinden til udvalget (LB) 

  

11. Næste møde 

18. Maj 2021 kl. 11-15 i Odense. 

 

12. Eventuelt 

NL har skriftligt spurgt ind til erfaring med brug af skema ved overdragelsessamtaler. Se punkt 6. 

Udvalgets medlemmer samt inspektorer i landet gennemgås. 
 
LB fortsætter som formand under forudsætning af, at den nuværende indsats er acceptabel. Udvalget 
bifalder denne beslutning. 
NL træder ud af udvalget i august2021, da han ikke ønsker sin stilling som PKL forlænget. Stillingen er 
slået op og den nye PKL vil blive nyt medlem af udvalget. 
PMH stopper som inspektor i foråret 2021 og dermed også som medlem af udvalget. KBØ er 

juniorinspektor og deltager som inspektorrepræsentant i udvalget, men på sigt skal en ny inspektor 

udpeges til udvalget af DNS bestyrelse. 

TB er stoppet som junior inspektor og YL repræsentant i udvalget. KBØ erstatter TB som YL 

repræsentant, og bliver også repræsentant for inspektorerne når PMH stopper. 

Øvrige medlemmer uændret status. 

 

I oplæg til inspektorer i fremtiden er der ønske om minimum 2 inspektorer per uddannelsesregion, 

hvoraf der ønskes 1 juniorinspektor i hver uddannelsesregion. 

Aktuelt er der i Nord 2 senior inspektorer og ingen juniorinspektor, i Syd 1 senior inspektor og 1 junior 

inspektor, i Øst 1 senior inspektor som fratræder 1. april 2021, ingen junior inspektor. 

 



Der ønskes at følgende opgaver/udfordringer adresseres til bestyrelsen ved næste møde (MR) 

 

1. Opslag af inspektorstilling: Forslag til stillingsopslag foreligger. Der mangler godkendelse af 

stillingsopslaget samt stillingtagen til hvor stillingen skal slås op (Nephrology.dk?) 

 

2. Der mangler både en Senior og en junior inspektor i Region Øst. Der er ingen ledige pladser på 

inspektorkurser i hele 2021.  

 

3. Fra april 2021 bliver KBØ inspektor repræsentant i DNS´ uddannelsesudvalg. Hendes HU-stilling 

ophører februar 2022, hvorfor der forinden dette skal udpeges en ny inspektor der kan indgå i 

DNS´ uddannelsesudvalg. 

 

 


