STILLINGSBESKRIVELSE

STILLINGSBETEGNELSE
Hovedkursusleder (HKL) for specialet intern medicin: nefrologi

Organisatorisk placering
Hovedkursusleder udpeges af Sundhedsstyrelsen (SST) efter indstilling fra Dansk Nefrologisk
Selskab (DNS).

Formål med stillingen
Hovedkursuslederen er det primære bindeled mellem Sundhedsstyrelsen og Dansk Nefrologisk
Selskab vedrørende de specialespecifikke kurser – både i forhold til det faglige og den praktiske
administration heraf.

BESKRIVELSE AF STILLINGEN OG ARBEJDSOPGAVER
Der henvises til SST’s vejledning om specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse,
samt en tilhørende håndbog udgivet 2022. Vejledning beskriver de formelle bestemmelser for de
specialespecifikke kurser. Håndbogen uddyber rollen som hovedkursusleder, fastlæggelse og
udvikling af kursusrækken samt den praktiske administration af kurserne.
Link til vejledningen og håndbogen:
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-specialetandlaeger/Kurser/Despecialespecifikke-kurser-haandbog-for-hoved-ogdelkursusledere.ashx?sc_lang=da&hash=9CD9E927BAA9FA4E3CF78EFF37A43A4B
Hovedkursuslederen forventes at varetage en række funktioner forbundet med planlægningen og
afviklingen af de specialespecifikke kurser. Således vil hovedkursuslederen opnå stor
berøringsflade med mange samarbejdspartnere samt varetage en række administrative opgaver.
Væsentlige samarbejdsrelationer
Hovedkursusleder samarbejder med
•
•
•
•
•

Uddannelsesudvalget i Dansk Nefrologisk Selskab
Uddannelsesudvalget i Dansk Selskab for Intern Medicin
Uddannelsesansvarlige- og ledelser på relevante afdelinger
Sundhedsstyrelsen
Delkursusledere samt diverse undervisere

Faglige kvalifikationer, kompetencer og uddannelse (relevante for stillingen)
En hovedkursusleder skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige
videreuddannelse. Der lægges vægt, at hovedkursusleder besidder gode administrative såvel som
kommunikative evner, besidder et godt netværk og holder sig fagligt opdateret inden for specialet
samt den medicinske pædagogik. Hovedkursusleder kan med fordel tidligere have fungeret som
delkursusleder på ét eller flere kurser.
Det er vigtigt, at vedkommende nyder tillid og respekt indenfor specialet.
Hovedkursusleder skal have opnået status som dansk speciallæge i intern medicin: nefrologi.

Rammer og vilkår
For det enkelte kursus er et fast administrationshonorar (pt. maksimalt 9.000 kr.), som dækker
aflønning af hovedkursusleder, sekretærhjælp eller andet der understøtter kurserne.

REKRUTTERING TIL STILLINGEN
Uddannelsesudvalget under DNS opslår ledig stilling som hovedkursusleder når denne er ledig.
Opslag findes på selskabets hjemmeside samt gruppemail til selskabets medlemmer.
Uddannelsesudvalget indstiller kandidater til bestyrelsen.
DNS´ bestyrelse indstiller til Sundhedsstyrelsen.
DNS´ bestyrelse giver ansøger besked om indstillingen.
Funktionen som hovedkursusleder er som udgangspunkt ikke tidsbegrænset. Dog kan
hovedkursusleder ikke fortsætte efter eventuel pensionering.

