Referat, Møde Uddannelsesudvalget, Dansk Nefrologisk Selskab
2. juni 2022, kl 11-15
11. sal, Kløvervænget 6, indgang 93, OUH
Deltagere:
Lene Boesby (LB), Lena Helbo Taasti (LT), Dorte Jensen (DJ), Mette Isak Abramsson (MIA)
Afbud: Karin Østergaard (KØ)
1. Valg af referent – går på omgang.
BB vælges til referent
2. Godkendelse af referat - ref. Sendes til webmaster
Referat godkendt, er sendt til webmaster (LB)
3. Ny sammensætning af udvalget – nye medlemmer, velkommen – præsentation
LB: formand, hovedkursusleder
LT: PKL øst, UAO
DJ: PKL Nord
MIA: Formand videreudvalg Region Syd (ingen PKL i Reg. Syd)
BB: Repræsentant DNS, UAO, UEMS, inspektor region øst
KØ (ikke tilstede): Inspektor region Syd
Mangler:
Sabine S. Nielsen: Ny YL repræsentant øst
4. Inspektorrapport RH – hvis færdig.
Inspektorraport endnu ikke færdig
5. Evaluering af HU-kurser – Transplantation og Immunologi. (LB)
Tx-kursus på AUH: Fin evaluering: Høj score, enkelte undervisere scorer let lavere, kommentarer om at
underviserne skal disponere tiden bedre, flere generelle cases, evt præ-udsendte oversigtsartikler
6. Fremtidig evaluering af HU-kurser (LB)
LB haft kontakt til SST mhp opstart elektronisk evaluering (Survey Exact); såfremt IT-kyndig kan
hverves kan økonomisk post sættes på budget via SST. Udvalget foreslår honorering svt ”diskussionstimer”, i første omgang 5t (LB går videre med dette)
7. Opslag og besættelse af juniorinspektor syd
Sabine Snitgaard Nielsen valgt som ny juniorinspektor
8. Inspektorer
Jon Waarst Gregersen (Region Nord)
Krista Dybtved Kjærgaard (Region Nord)
Bo Broberg (Region Øst)
Karin Østergaard (Region Syd)
Tobias Danvel (Juniorinspektor Region Nord)
Mie Klessen Eickhoff (Juniorinspektor Region Øst)
Sabine Snitgaard Nielsen (Juniorinspektør Region Syd)
Til næste møde forventes at diskutere inspektorrapport fra Holbæk, Rigshospitalet samt evt. Viborg
(besøg september 2022 jvf DJ)

9. UEMS/DSIM BB/LB
UEMS ”hybrid-møde” ifbm EDTA i maj: europæisk eksamen fortsat primært med deltagelse af UK
læger og spredt fra øvrige europæiske lande, ingen danske deltagere og generelt få skandinaviske
deltagere.
DSIM ingen nyheder,
LT stopper som repræsentant for nefrologien i DSIM udd.udvalg. LB er repræsentant som
hovedkursusleder. BB tager med til bestyrelsen i DNS, at vi ønsker opslag på nephrology.dk. Udvalgets
medlemmer vil nudge potentielle lokale kandidater således der fortsat sikres geografisk spredning
10. Efteruddannelse af speciallæger
OK21: Pr. 1. juni 2022 Pligt til 10 efteruddannelsesdage til speciallæger – store regionale forskellige
hvordan håndteres. For år tilbage (gammel overenskomst hvor «ret» til 10 udd.dage) lavet
undersøgelse om hvor mange udd.dage speciallæger har afholdt. Enighed om at gentage
undersøgelse om i 2024 for at se effekt af ny overenskomst.
11. Kommisoriet – hvor er det?
Er sendt til DNS webmaster
12. Kurser
a. Specialespecifikke HU kurser (LB)
Hypertension (efterår 2022)
3 kurser planlægges afholdt i 2023 (GN , dialyse, nyrefysiologi)
13. Næste møde
Onsdag 3. november 2022 kl. 11-15
14. Eventuelt
Faglig profil nefrologi, den faglige ifbm HU ansættelsessamtaler vægtes forskelligt i de tre
videreuddannelsesregioner. Ligeledes forskellig tradition for hvem, der interviewer ansøger. Evt præeksisterende viden om ansøgere anvendes forskellligt i de tre udvalg ligesom det også er forskelligt om
der rutinemæssigt indhentes referencer (gøres i Nord ud fra præ-defineret skema). Udd.udvalget
ønsker sikring af ensartethed. Potentiel ”konkurrence-forvridende” at ikke samme procedure i de tre
regioner. DNS repræsentant til stede i alle tre regioner, dog kan være uhensigtsmæssigt at DNS repr
deltager i samtaler i egen region.
Til næste møde gennemgås den faglige profil (LB rundsender)
BB vil tage med til drøftelse i DNS bestyrelse
Oplevet lang latenstid med opdatering af data på nephrology.dk fx mødereferater, kursusdatoer etc.
BB viderebringer til DNS bestyrelse (webmaster)
Rekruttering: seneste årrække på landsplan observeret færre ansøgere til HU stillinger i alle tre
regioner og samtidig flere ubesatte forløb. Tidl. Sandbjerg-kursus – næppe muligt at genetablere i
samme format. Aktuelt kurser i Akut Nefrologi i regi af Lægeforeningen.
Sammenlignelige intern medicinske specialer i Øst (lungemed, geriatri, gastroenterologi) som tidligere
har haft rekrutteringsproblemer har nu et stort ansøgerfelt. Behov for dialog med disse specialers
udd.udvalg. BB tager med til bestyrelsen mhp drøftelse om ”rekrutteringsudvalget” skal genoplives?

LB ønsker at fratræde som hovedkursusleder og dermed også som formand som uddannelsesudvalget.
BB tager med til bestyrelsen at der laves stillings-opslag og at ny hovedkursusleder er udpeget så
muligt at deltage i næste møde november 2022. Ny formand vælges til næste møde.

