
Referat fra møde i Uddannelsesudvalget, Dansk Nefrologisk Selskab den 17. marts 

2015 i Odense 

Tilstede: Julie Bryndum, Anette Bagger Sørensen, Frank Mose, Rikke Borg, Tobias Bomholt, Niels Jørgen 

Løkkegaard, Lena Helbo Taasti 

Afbud: Pernille Mørk Hansen 

1. Siden sidst 

Tobias Bomholt er kommet med i udvalget og repræsenterer samtidig DNS ved 

ansættelsessamtaler til hoveduddannelse i intern medicin: nefrologi. Det er således nu 3 YL, som 

repræsentanter.  

2. Anettes projekt – Fremlæggelse heraf udsættes til næste møde 

 

3. Lægefaglig profil 

Lena har læst de øvrige specialers faglige profiler igennem og lavet et udkast til en revideret faglig 

profil for intern medicin: nefrologi. Denne drøftes og vil efter justering blive sendt til DNS 

bestyrelse m.h.p. godkendelse.  

Spørgeguiden har reelt kun været anvendt i en region grundet ansøgerantal. Punktet vil blive 

drøftet igen ved næste møde. 

4. Får vi rekrutteret de ”rigtige” YL 

 

Rekruttering af YL kan ske mange steder lige fra deres møde med nefrologien under studiet ved 

katedrale forelæsninger og klinik ophold til de postgraduate ansættelser og kursusaktivitet 

(Sandbjerg, Akut nefrologi via Lægeforeningen). For at vi kan rekruttere YL er det naturligvis 

nødvendigt at de bliver eksponeret for nefrologer og at vi i det møde er opmærksomme herpå. 

Udvalget (Anette, Rikke, Tobias, Frank, Lena) vil arbejde videre hermed. 

 

5. Efteruddannelse af speciallæger 

Spørgeskemaundersøgelsen er færdig, gennemgås kort. Udvalget vil anmode DNS bestyrelse om 

mulighed for at fremlægge rapporten ved det kommende årsmøde samt om at den bliver gjort 

tilgængelig på DNS hjemmeside efterfølgende. 

Lægeforeningen har ydet stor hjælp og har anmodet om lov til at anvende resultatet, DNS 

bestyrelse vil blive forespurgt herom. 

 

6. Inspektorrapporter 



Der har været inspektorbesøg på Rigshospitalet, der har fået en fin tilbagemelding, og i Hillerød, 

hvor der var en del anmærkninger, dog ikke relateret specifikt til nefrologien. Der er planlagt 

genbesøg efter 36. mdr. 

7. UEMS – intet nyt idet Pernille havde afbud. 

 

8. Kurser 

Ingen nye kurser undervejs, de allerede etablerede kører videre uden ændringer. 

De specialespecifikke kurser i nefrologi har været udbudt for sjældent, hvilket er korrigeret. Der er 

ikke været set på sammensætning af kurser i en årrække og i takt med udvikling i specialet vil 

udvalget se på dette ved næste møde.  Flere delkursusledere laver allerede en skriftlig evaluering, 

hvilke udvalget vil være meget interesseret i at se, både set i lyset af det planlaget arbejde og 

fremadrettet. 

9. FAM og uddannelse 

Der arbejdes med en retningslinje omkring AKI primært tiltænkt akutafdelinger. Der er for 

nuværende ikke deciderede uddannelsestiltag af relevans for uddannelsesudvalget. 

10. Næste møde 

Den 27. oktober 2016 

11. Eventuelt 

Målbeskrivelsen for KBU skal ændres. I den anledning har DNS bestyrelse fremsendt spørgsmål fra 

LVS. Disse drøftes. Der er enighed om at der fra udvalgets side ikke findes behov for at ændre på 

kompetencerne. Der er dog en stor forskel på hvor godt påklædt YL er til en introduktionsstilling i 

intern medicin – afhængig af om deres KBU har indeholdt et ophold på intern medicinsk afdeling. 

 

Hillerød 18. marts 2016.  

Lena Helbo Taasti 


