
 

 

Referat, Uddannelsesudvalget, Dansk Nefrologisk Selskab 
3. november 2022, kl 11-15 

11. sal, Kløvervænget 6, indgang 93, OUH 
 

Deltagere: Lene Boesby (LB), Dorte Jensen (DJ), Mette Isak Abramsson (MIA), Sabine Nielsen (SN), Karin 
Østergaard (KØ) via online ifbm punkt 3a, Sophie Kaarup (SK), Lena Taasti (LT), Bo Broberg (BB) 
 

1. Valg af referent – går på omgang. 

BB vælges som referent 

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

a. LB: formand, hovedkursusleder 

b. LT: PKL øst, UAO 

c. DJ: PKL Nord 

d. MIA: Formand videreudvalg Region Syd (ingen PKL i Reg. Syd) 

e. BB: Repræsentant DNS, UAO, UEMS, inspektor region øst 

f. KØ: Inspektor region Syd  

g. Sabine S. Nielsen: YL repræsentant syd, junior inspektor syd 

h. SK: YL repræsentant øst (skal tilføjes på DNS hjemmeside, BB skriver til webmaster) 

3. Inspektorrapport RH, Holbæk, Viborg, Thorshavn 

a. RH (gennemgang ved KØ): Inspektorrapporten inkl. svar fra afdelingen samt SST er taget ad 

notam og der varslet snarligt genbesøg. 

b. Holbæk: Siden inspektorbesøget er afdelingen blevet opdelt i to mindre enheder 

(beslutning truffet inden besøg). 

c. Thorshavn, flot rapport, mulighed for flex-HU forløb 

d. Viborg, flot rapport  

4. Faglige profil –  bilag: https://nephrology.dk/uddannelse/ 

a. Den Faglige Profil fra 2018 synes fortsat gældende, godkendt af DNS bestyrelse og ligger 

tilgængelig på nephrology.dk samt SST hjemmeside. På Nephrology.dk under uddannelses 

findes ”dødt link” til faglig profil, skal slettes, idet ligger længere nede på sitet (BB 

orienterer webmaster) 

5. Faglig profil ved HU-ansættelsessamtaler. 

a. Aktuelt ligger på de tre videreuddannelsesudvalg link til forskellige udgaver/tolkninger af 

den faglige profil. Dette uhensigtsmæssigt, hvorfor besluttes at fremadrettet skal linkes til 

profil under punkt 4 ligesom denne søges anvendt ifbm hoveduddannelsessamtaler. DNS 

Bestyrelsen enig i dette. (LT, DJ og MIA orienterer de relevante videreuddannelsessekr) 

b. Det skal fortsat sikres at HU samtaler ensrettes i de tre videreuddannelsesregioner, specielt 

synes aktuelt forskel i om forudgående viden om ansøger (fx fra ansættelse på egen 

https://nephrology.dk/uddannelse/


 

 

afdeling eller lignende) bringes ind i (for-)samtaler og deles med ansættelsesudvalget 

selvom viden evt ikke fremgår af ansøgning. Udd.udvalgets repræsentanter bringer det 

videre til egne ansættelsesudvalg.  

6. Rekruttering til specialet – (LB/BB) 

a. Der skønnes behov for øget fokus på rekruttering til specialet idet ofte(st) min. 1-2 

ubesatte stillinger årligt på landsplan. Andre intern medicinske specialer (gastroenterologi, 

lungemedicin og geriatri; alle i Reg. ØST) som tidligere har haft lavt ansøgerantal har 

lykkedes at øge ansøger antallet. Udd.udvalget vil via DSIM kontakte relevante specialier 

mhp erfaringsudveksling (LB). Kontakt til Yngre Nefrologer mhp fokus på rekruttering (BB 

kontakter YN formand) 

b. Hør DNS om medlem af DSIM koord. Udd.valg nødvendigvis skal være medlem af DNS 

bestyrelse (BB) 

7. Dimensionering – SST (LB) 

a. DNS bestyrelse har bedt DNS udd.udvalg om input/kommentarer til det fra SST fremsendte 

materiale om dimensioneringsplan 2024-2028. Det noteres at matr. Ikke tager højde for 

fordelingen af stillinger (ansat i nefrologi eller andet speciale/ledelse e.lign), evt. stillinger 

med reduceret arb.tid, pensionsalder, afgang til fx medicinalindustri. LB sender 

kommentarer på spørgsmål til DNS bestyrelse. 

8. Evaluering af HU-kurser – ingen siden sidst (LB) 

a. Flere af kurserne for næste tid er tidsmæssigt planlagt, der kommet ny delkursusledere på 

flere af kurserne.  

9. Elektronisk evaluering af HU-kurser (LB) 

a. Der bliver elektronisk evaluering fra næste HU kursus, udarbejdes af 1R Morten Buus 

Jørgensen, fra 2023 er der afsat økonomiske midler hertil (kursusbudget via SST) 

10. UEMS/DSIM  BB/LB  (DNS hj.side: LT fjernes som repræsentant og Subagini Nagarajah) Afd.læge 

Subagini Nagarajah udpeges som ny nefrologisk repræsentant i DSIM Uddannelsesudvalg 

11. Ny speciallægeuddannelse- målbeskrivelse. Se bilag. 

a. Udmelding afventes fra SST 

12. Hovedkursusleder – sekretær? (LB/BB) 

a. Marsela Resuli, ovl NoH, udpeges som ny hovedkursusleder, nuværende sekr. fra SUH 

Roskilde har mulighed for at fortsætte. (BB informerer marsela) 

13. Valg af ny formand for udvalget 

a. Der er flere mulige kandidater i spil, udpeges til næste møde 



 

 

14. Næste møde 

a. Torsdag 1. juni 2023 kl 11-15 

15. Eventuelt 

a. Forplejning til næste møde købes andetsteds! 


