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Reinhardt (MR) og Mette Isak Abramsson (MIA) 
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1. Valg af referent – går på omgang. 

 

MIA vælges til referent. LT skriver referat ved næste møde. 

 

2. Godkendelse af referat  - ref. Sendes til webmaster 

 

Referat godkendt. LB sender referat til webmaster. 

 

3. Ny sammensætning af udvalget – nye medlemmer, velkommen – præsentation 

 

LB: Hovedkursusleder og formand 

BB: UAO (+ inspektor og UEMS) 

LT: PKL øst (+UAO) 

KØ: YL repræsentant syd (næste møde ny YL repræsentant fra syd). Fremadrettet inspektor 

repræsentant. 

MIA: Repræsentant for syd som formand for uddannelsesudvalget (ingen nefrologisk PKL i syd) 

MR: Repræsentant for DNS 

ABS(ikke til stede): PKL nord 

MS(ikke til stede): YL repræsentant nord (YL repræsentant fra øst skal overtage denne post ved næste 

møde) 

 

4. Evaluering af HU-kurser – Transplantation og Immunologi, Akut GN, HUS, TTP, Dialyse og PF, 

Nyrefysiologi. (LB) 

 

Elektronisk evaluering i Survey exact kræver en lidt større indsats at få startet op. Der stræbes fortsat 

efter, at få den elektroniske evaluering i gang. LB forsøger at arbejde videre med det og MR tager det 

med til bestyrelsen, med henblik på at indhente hjælp til opstarten. 

Evaluering foregår fortsat på mail med vedhæftet papirskema. Der er udfordringer med at få 

indhentet evalueringerne, hvor der skal sendes adskillige rykkere. Udvalget forventer bedre tilslutning 

til evalueringerne, når der overgås til Survey exact. 

 

Evalueringer af de enkelte kurser: 

Tx-kurset: Høj score. Enkelte undervisere scorer lidt lavere. 

GN-kurset: Høj score. Der adspørges om mere inddragende undervisning i grupper med plads til 

diskussion. Enkelte ønsker kurset delt ovre flere gange. 



Nyrefysiologi: Høj score. Enkelte lidt perifere emner med blandet modtagelse.  

Dialyse: Høj score. MMU nyt: får høj score. Forslag fra kursister: deltagelse af PD-sygeplejerske, 

patienter, fokus på prædialyse. 

 

5. Opslag af kurser – orientering (LB) 

 

Der laves link på SSTs hjemmeside. 

LB sender en velkomst mail, når der er opslag af specialespecifikke kurser.  

Udvalget vurderer ikke, at det vil være til gene for DNS´ øvrige medlemmer. Det vil dreje sig om ca. 2 

mails pr. år. 

På www.nephrology.dk lægges link til sst.dk, hvor alle kursusoplysninger ligger, når budgettet er 

godkendt. Når tilmeldingsfrist nærmer sig beder LB webmaster i DNS om at udsende nyhedsmail.  

Alle nye HU-læger meldes til LB i forvejen og derefter sender LB en velkomstmail vedr. aktiv tilmelding 

mm til kursisterne.  

 

Ny delkursusleder – hvordan (LB) 

 

Aktuelt udpeger afgående delkursusleder selv sin efterfølger. Der er hele tiden lagt vægt på, at den 

geografiske fordeling opretholdes. Det drøftes om delkursusleder skal slås op på DNS´ hjemmeside, 

eller om det er den tilbageværende delkursusleder, der skal udpege sin nye samarbejdspartner. Idet 

det vil forventes at ansøgerfeltet ville være for snævert ved et opslag, tilstræber uddannelsesudvalget 

at det er tilbageværende delkursusleder, der udpeger sin nye samarbejdspartner. 

LB skriver ud til delkursuslederne om de ønsker at fortsætte samt uddannelsesudvalgets holdning til 

valg af ny delkursusleder. Vi opfordrer alle der er interesseret i at undervisere til at kontakte LB, såvel 

ved ønske om deltagelse i undervisning på kurserne men også hvis man ønsker at være delkursusleder. 

 

6. Opslag og besættelse af juniorinspektor syd – frist 1.12.21 (MR) 

 

Indtil videre ingen ansøgninger, men der forventes minimum én ansøgning. 

 

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

 

Punktet fravælges da punktet har været diskuteret ved tidligere møde. 

 

8. Overdragelsessamtaler mellem uddannelsesgivende afd. Implementering og sammenligning ml 

uddannelsesregionerne (PKL’er) – opfølgning 

 

Benyttes på forskellig vis i alle regioner. Tendens til, at det bruges mere fra perifer til central afdeling 

end modsatte vej. Enighed i udvalget om vigtigheden af, at der afholdes overdragelsessamtaler. 

 

 

 

 

http://www.nephrology.dk/


9. UEMS/DSIM  BB/LB 

 

UEMS: Fortsat diskussion omkring den europæiske eksamen som benyttes. Ikke mange ansøgere fra 

DK. Brexit har gjort det endnu sværere at få speciallægeanerkendelse i UK. 

 

DSIM: Intet nyt. Møde 8.12.2021 

 

10. Kurser 

a. Specialespecifikke HU kurser (LB) 

Tx-kursus april 2022 
Hypertensionskursus november 2022 
 

11. Næste møde 

 

2. juni 2022 kl. 11-15 i Odense (OUH) 

 

12. Eventuelt 

 

LT stopper som repræsentant for nefrologien i DSIM. LB er repræsentant som hovedkursusleder. Der 

skal findes en ny repræsentant ved næste møde 8.12.21.  Mulige kandidater BB eller Maria Novosel. 

KØ eller MIA kontakter Maria og ellers accepterer BB nominering. 

 

LT stopper som DNS repræsentant i ansættelsesudvalgene. Subagini Nagarajah overtager denne rolle.  

Dinah Khatir er suppleant. 

 

LT har erfaret at ansættelsesudvalgene i de enkelte regioner vurderer ansøgere ud fra forskellige 

kriterier. Ved næste møde sættes punkt på dagsordenen omkring den faglige profil. 


