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1.Referat fra bestyrelsesmøde 10. oktober 2002 blev godkendt. 
 
2.Ordinære møder. Sæsonens 2. ordinære møde afholdes torsdag den 23. januar 2003 
på Rigshospitalet over emnet Peritonitis. Ansvarlig: Johan V. Poulsen og Kjeld Otte. 
 
3. Målbeskrivelse for hoveduddannelse i intern medicin/nefrologi. Inge Eidemak, der 
har arbejdet intenst med denne sag sammen med Mette B. Damholt, Michael Munch og 
Martin Egfjord, gennemgik status for videreuddannelsessituationen i Danmark.  
 
Danmark er blevet inddelt i tre videreuddannelsesregioner: Nord, Syd og Øst. Regionerne 
skal når målbeskrivelserne er godkendt af Det Nationale Råd for Lægers Videreudannelse 
ud fra disse og sammen med de involverede afdelinger i regionen udarbejde 
uddannelsesprogrammer.  
 
Vedrørende introduktionsuddannelse i medicin og den fælles intern medicinske 
grunduddannelse (common trunk): Der er udarbejdet målbeskrivelser. For det enkelte 
speciale som f.eks. nefrologi gælder, at rekruttering til specialet kan blive vanskelig, hvis 
ikke nefrologiske afdelinger over hele landet indgår i et passende antal 
introduktionsstillinger. Med henblik på dette besluttede bestyrelsen følgende: 
 
Bestyrelsesbeslutning: Der nedsættes et videreuddannelsesudvalg under Dansk 
Nefrologisk Selskab. Indtil videre består det af overlæge, Ph.D. Inge Eidemak (region Øst), 
Jens Christian Madsen (region Nord), en repræsentant fra region Syd, ikke udpeget, samt 
formanden for Dansk Nefrologisk Selskab. Dette udvalg skal bl.a. opbygge en fælles 
argumentation til brug i de tre regioner med det formål, at nefrologiske afdelinger skal tælle 
med i introduktionsuddannelsen. På længere sigt tænkes udvalget at være bindeled 
mellem regionale tiltag og DNS. 
 
Angående målbeskrivelsen for common trunk er denne ved at have fundet sin endelige 
form efter ca. 20 omskrivninger.  
 
Vedrørende Hoveduddannelsen i intern medicin/nefrologi.  
Arbejdsgruppen har bestået af ovenstående fire personer samt formanden. Der foreligger 
et langt bearbejdet udkast fra november 2002. På en lang række underpunkter har der 
været begrænsninger for,  hvad man kunne inkludere. Den foreliggende målbeskrivelse er 
derfor en version, der i størst muligt omfang opfylder de formelle krav og kommissorier, 



som arbejdsgruppen har fået udstukket af Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
På bestyrelsesmødet var der kommentarer til ganske mange punkter.  
 
Bestyrelsen er i særlig grad opmærksom på følgende punkter.  

a. Efter turnusuddannelsen og introduktionsuddannelsen er den samlede 
uddannelsestid til speciallæge i intern medicin/nefrologi 6½ år heraf 3 år i common 
trunk og 3½ i hoveduddannelsen (intern medicin og nefrologi). 

b. Eventuel laboratorietid skal derfor indgå i de sidste nævnte 3½ år. 
c. Det samme gælder urologi, som derfor muligvis bør erstattes af ”fokuseret ophold” 

på urologiske afdelinger, hvor man f.eks. overværer et vist antal anlæggelse af AV-
fistler, nyretransplantationer etc. 

d. Bestyrelsen overvejer om laboratorietid og urologi, som det nu kræves, erstattes 
med 6 måneders frit valg i f.eks. forskningslaboratorium, godkendt udlandsophold, 
fokuseret ophold urologi, vævstypelaboratorium, andet? 

e. Da læger vil starte hoveduddannelsen uden nødvendigvis at have været fast 
fungerende som læge i et nefrologisk afsnit, må en del af de 3½ år tilbringes i 
forvagtlag. 

f. Også det sidste udkast for målbeskrivelse i hoveduddannelsen vil formanden sende 
ud til ovenstående kreds. 

 
Formanden sender målbeskrivelserne for common trunk og hoveduddannelse ud til høring 
hos de administrerende overlæger og fagets 2 professorer i Danmark. 
 
4.Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. BFR refererede fra et møde i det nye 
landsregisterudvalg med deltagelse af registeransvarlig Hans Løkkegaard, formand for 
DNS (BFR), James Heaf – Herlev sygehus (ansvar peritonealdialyse), Melvin Madsen 
(nyretransplantationsdata), Tom Buur (hæmodialysedata), Niels Lykkegaard 
(hæmodialyse plus fremtidens samarbejde med cancerregister). På mødet var det blevet 
besluttet, at man ville forespørge, om Hans Dieperink ville indgå i gruppen og varetage 
samkøringen til nyrebiopsiregisteret.  
 
Man havde også diskuteret, hvordan man skulle forberede overdragelse af funktionen som 
registeransvarlig, når Hans Løkkegaard måtte vælge at træde tilbage. Da Københavns 
Amt er vært for databasen, var der enighed om, at det burde være en speciallæge fra 
Københavns Amt.  
 
Registerudvalget påtog sig ansvar for, at den årlige rapport kom i standardiseret udtræk, 
der sikrede maksimal udnyttelse af de nye indrapporterede parametre. Udvalget skulle 
også varetage udviklingen af databasen. Det var blevet besluttet, at man ville stile mod, at 
den udkom i PowerPoint format, så medlemmerne kunne trække data ud til den type 
præsentationer. Det blev også besluttet, at man ville sikre sig mulighed for, at det enkelte 
indrapporterende center enten gratis eller for et mindre beløb kunne få et udtræk af eget 
centers data i samme format som årsrapporten. Desuden blev det besluttet at man ville 
stile mod en internetbaseret indrapportering med mulighed for løbende bench marking af 
egne tal sammenlignet med landsgennemsnittet. Forslag om flere kliniske variable blev 
indtil videre overladt til diskussioner i de enkelte underudvalg jf. ansvarsområder for 
registerudvalgets medlemmer.  
 
 
5.DRG. Det er fortsat målet at få en fælles kodevejledning ud inden nytår. 
 



6.Årsmødet 2003. Datoerne er fortsat 2. og 3. maj 2003 på Rigshospitalet. Der arbejdes 
videre på beslutninger fra de tidligere referater. Firmaet Wyeth har nu påtaget sig 
sponsoratet af aftensessionen på undervisningsdagen. 
 
7.Næste bestyrelsesmøde torsdag den 23. januar 2003 forud for det ordinære møde 
med emnet ”Peritonitis”. 
 
8.Eventuelt. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn havde modtaget to ansøgere til stilling 
som sagkyndige konsulenter i nefrologi. Det drejede sig om overlæge, dr. med. Søren 
Madsen, Skejby Sygehus, og klinikchef, dr. med. Bo Feldt-Rasmussen, Rigshospitalet. 
Bestyrelsen indstillede, at de blev ansat for en 3-årig periode. 
 
København, den 13. december 2002 
 
 
Bo Feldt-Rasmussen 
Formand 


