Referat fra møde i Uddannelsesudvalget, Dansk Nefrologisk Selskab den 6. marts
2017 i Roskilde
Tilstede: Pernille Mørk Hansen, Anette Bagger Sørensen, Rikke Borg, Peter Clausen, Niels Jørgen Løkkegaard, Tobias
Bomholt, Lena Helbo Taasti
Afbud: Julie Bryndum, Frank Mose
1.

Siden sidst

Der er arbejdet videre med de igangværende projekter.
Peter Clausen fratræder som hovedkursusleder med udgangen af 2017. Ny hovedkursusleder bliver Lene Boesby.
2.

Får vi rekrutteret de ”rigtige”?

Rekruttering af YL til nefrologi 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). Udvalget er interesseret i at prøve at få belyst hvornår interesseren for nefrologi
vækkes, hvordan og hvornår den enkelte yngre læge rekrutteres til nefrologien samt om de yngre læger før HU
der er ansat i de nefrologiske afdelinger overvejer at blive nefrologer. Spørgeskemaet er rettet yderligere lidt til
og nu klar til at blive udsendt.
Der er lavet et udkast til et spørgeskema, som præsenteres for udvalget. Enkelte kommentarer og rettelser.
Udvalget har besluttet at skemaet udsendes til relevante yngre læger ansat i nefrologiske/intern medcinske
afdelinger, hvor der er nefrologi. På sigt kunne det være interessant at spørge yngre læger på alle andre
afdelinger hvorfor de fravalgte nefrologien.
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil blive drøftet ved næste møde. Tobias er hovholder
3.

Efteruddannelse af speciallæger

a. Resultatet af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse afdækker overordnet at speciallægerne ikke får
udnyttet de 10 efteruddannelsesdage, der er ikke afsat penge i afdelingerne, dog med stor regional forskel og der
er ikke nok uddannelsestilbud nationalt.
Der stiles mod at uddannelsesudvalget på vegne af DNS publicerer resultatet i ugeskrift for læger. Pernille er
tovholder
b. Aktuelt findes der 3 årlige nationale tilbud om efteruddannelse i DNS regi. Årsmødet samt 2 heldagsmøder. Den
nuværende indsats synes bedst lagt på at søge at øge fremmødet til møderne ved øget fokus på disse i
afdelingerne. Optimalt ved at reducere i antal funktioner de 3 dage, så flest mulig har muligheden for at deltage.
For at huske afdelingsledelserne på disse nationale tilbud vil der blive sendt et brev fra DNS bestyrelse. Rikke er
tovholder
4.

360 graders evaluering

På medicinsk afdeling i Holbæk anvender man nu samme elektroniske 360 graders evaluering som Region Midt og
Nord. Den er baseret på 45 spørgsmål, resultatet gives af uddannede 360 graders facilitatorer og holdes op mod
den uddannelsessøgendes svar på de 45 spørgsmål. Det tager ca. 10 minutter at udfylde skemaet, feedback og
forberedelse hertil ca. 90 minutter. På nefrologisk afdeling i Skejby har man en del års god erfarings med denne
måde at 360 grader evaluere på.

5.

Forskningstræning

I målbeskrivelsen til intern medicin: nefrologi er der ikke beskrevet specifikt hvordan forskningstræningen skal
kompetencevurderes og det gøres derfor vidt forskelligt. I andre specialer er der lavet specifikke evalueringskort
eller ønske om at resultatet fremlægges ved en poster på det nationale videnskabelige selskabs årsmøde. I den
nye bekendtgørelse fra SST er der nu afsat 5-8 dage til kurser og 10 dage til at indhente oplysninger og skrive
projektet.
Det kunne overvejes om kompetencevurderingsmetoden skal ændres ved næste målbeskrivelse ligesom det kan
overvejes om forskningstræningskurset skal udbydes fast med hovedkursusvejlederen om tovholder.
6.

DNS hjemmeside

Udvalget er blevet spurgt om det vil gennemse og varetage opdatering af de uddannelsesrelevante oplysninger på
DNS hjemmeside. Det vil udvalget naturligvis gerne. Forventes færdigt medio juni 2017. Tovholder Lena
7.

Inspektorrapporter

Ingen inspektorbesøg siden sidste møde. Fremover vil der alene komme inspektorbesøg ved behov. Udvalget vil
for overblikkets skyld lave en oversigt over hvornår der sidst har været inspektorbesøg på de enkelte afdelinger.
8.

Ny specialeplan Giver ikke anledning til ændring i uddannelsesforløbene.

9.

UEMS (Pernille Mørk Hansen)/DSIM(Peter Clausen, Lena Helbo Taasti)

UEMS
Multiple choice eksamen blev afholdt den 1. marts. Der ca. 200 tilmeldte heriblandt 5 fra DK. Resultaterne
foreligger ikke endnu. Det har i UEMS været diskuteret hvor det faglige niveau skal ligge samt om Brexit vil få
konsekvenser for eksamen der er udviklet og forankret i England. De uddannelsessøgende øjenlæger i Danmark
får fri med løn i 14 dage op til eksamen, som bliver betalt af det videnskabelige selskab.
Der har i UEMS regi været udsendt et spørgeskema om rekruttering til nefrologi. Svarprocenten var meget
varierende hvorfor det vil blive udsendt igen.
DSIM
Møde i DSIM uddannelsesudvalg december 2016. Der arbejdes med transfer og på om der kan laves et kursus
herom for delkursusledere.
10. Kurser
Der udbydes nu kursus i akut nefrologi i Lægeforeningens regi en gang årligt i både Aarhus og København.
Hoveduddannelseskurserne evalueres skriftligt og sendes til delkursuslederne. Kan muligvis på sigt bidrage til at
udvikle kurserne.
11. FAM og uddannelse AKI retningslinjen er færdig. Ingen møder siden sidste møde i uddannelsesudvalget
12. Næste møde 24. oktober 2017, om muligt i Odense
13. Eventuelt Ingen punkter

9. marts 2017/Lena Helbo Taasti

