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1. Siden sidst 

 

a. Porteføljen er blevet revideret af Ditte Hansen og Jens Kristian Madsen. Den er godkendt af DNS 

bestyrelse og kan findes på DNS hjemmeside under uddannelse.  

b. Alice B. Skovhede har ønsket at udtræde af udvalget. Jørgen Jensen er blevet ansat som PUF lektor i 

Region Syd og indtræder i henhold til kommissorium i udvalget. 

c. DNS 2020 plan er udkommet. Denne indeholder dog ingen vision for uddannelse. Det vil være 

nærliggende at den næste visionsplan indeholder en uddannelsesvision. 

 

 

2. Revision af kommissorium 

 

Kommissorium for det koordinerende uddannelsesudvalg er flere gange blevet revideret, senest i 2012. 

Dette er gjort i takt med de opgaver det har været stillet udvalget både af DNS bestyrelse og af udvalget selv.  

 

Der vil fortsat være mange uddannelses relaterede opgaver at følge og forfølge. Udvalget ser sine opgaver 

inden for uddannelse af basis- og introduktionslæger, i og uden for FAM, uddannelse af nefrologiske 

hoveduddannelseslæger, uddannelse af læger uden for det nefrologiske speciale samt efteruddannelse af 

nefrologiske speciallæger. Desuden ser udvalget det som sin opgave at være orienteret i hvad der rører sig 

omkring uddannelse nationalt såvel som internationalt. 

 

Udvalget kan således tænkes fortsat som en kombination af de tidligere opgaver samt en ”tænketank”, hvor 

ovenstående opgaver drøftes og løftes. 

 

Udvalget tænkes at bestå af nogle obligate medlemmer, såfremt de personer der bestrider de enkelte poster 

ønsker at bidrage til udvalget. Her tænkes på hovedkursuslederen for de nefrologiske 

hoveduddannelseskurser, de specialespecifikke PKL/PUF, 1 bestyrelsesmedlem, mindst 1 nefrologisk 

hoveduddannelseslæge. 

Derudover andre interessenter, der kan være faste medlemmer eller deltage i forbindelse med løsning af 

diverse opgave. Her tænkes specielt på uddannelsesansvarlige overlæger og kursusplanlæggende læger. 

 

Medlemmerne i udvalget tænkes at have specifikke ansvarsområder: Hoveduddannelseskurser, andre kurser, 

målbeskrivelse/portfølje, efteruddannelse af speciallæger, akut området, nefrologi i andre specialer. Således 

at nøglepersonen for hvert område sørger for at holde sig orienteret om hvad der foregår på området. 

 

 

For at kunne dække opgaverne ændres mødeaktiviteten til 2 årlige heldagsmøder.  Dette vil give dobbelt 

mødetid til en minimal merudgift. 

 

Udvalgets arbejde vil også fremover foregå i tæt samarbejde med DNS ’ bestyrelse. Bestyrelsen godkender 

kommissorium, arbejdsopgaver og har det endelige ansvar for at udpege medlemmer til udvalget.  

 



 

3. Hvordan sikres opretholdelse af vidensniveau hos nefrologiske speciallæger? 

 

a. Ved speciallægeanerkendelse 

b. Senere 

c. Specialisteksamen 

 

 

Vidensniveauet ved speciallægeanerkendelse skønnes sikret ved den nuværende målbeskrivelse og 

uddannelsesform. Effekt af en eventuel recertificering er ikke dokumenteret.  Det vil være vanskeligt og dyrt 

at administrere og det er ikke et ønske fra arbejdsgiverne. 

CME anvendes i visse lande, kunne være en mulighed, men vil ligeledes være vanskeligt og dyrt at 

administrere. Det vigtigt at der ikke implementeres et system der koster mere at vedligeholde end der 

kommer ud af det. 

Lægeforeningen anbefaler ikke recertificering og brug af CME point 

 

Udfordringen aktuelt er at speciallæger har krav på 10 dages efteruddannelse årligt. Dette bør tilbydes på 

minimum nationalt niveau, eventuelt som fokuserede ophold. Udgiften skal afholdes af arbejdsgiveren. 

Der er ikke for nuværende muligt med 10 dages national nefrologisk efteruddannelse med de eksisterende 

kursus tilbud i DNS regi. 

Der er således behov for at øge kursustilbuddet og en del heraf kunne være at tilbyde et eller to 

heldagsmøder i mindre grupper med case studies. 

Der vil dog stadig være behov for at den enkelte speciallæge rejser udenlands og deltager i internationale 

kurser/kongresser hvert eller hvert andet år. 

 

4. UEMS 

Pernille Mørk Hansen er DNS repræsentant i UEMS. Man har i UEMS besluttet at indføre en valgfri 

europæisk multiple choice eksamen af ½ dags varighed.  

Referater og nyheder fra UEMS vil fremover være at finde på DNS hjemmeside sammen med de øvrige 

uddannelsesrelevante informationer. 

 

5. Kurser 

 

Kurset for speciallæger i kirurgi måtte aflyses grundet personale skift i Lægeforeningen, det tænkes 

genplanlagt ultimo 2013 eller primo 2014. 

De øvrige kurser fortsætter uændret og er særdeles populære. Sandbjerg kurset har 10 års jubilæum i 2014. 

 

6. Inspektorrapporter 

 

Der har været inspektorbesøg på Nefrologisk afdeling i Herlev. Der er plads til en del forbedring. Afdelingen 

havde allerede forud for besøget taget initiativ til en oprustning af indsatsen på området. 

Der er varslet inspektorbesøg på Nefrologisk afdeling i Aalborg 

 

7. Næste møde bliver 28. november kl. 11-18 i Skejby 

 

8. Eventuelt  

 

Den nye common trunk målbeskrivelse forventes godkendt d. 19. april. Det vil forekomme naturligt at 

revidere målbeskrivelsen for nefrologi herefter og med fordel inkorporere porteføljen heri. Såfremt DNS 

bestyrelse ønsker dette vil udvalget foreslå at arbejdet varetages af Ditte Hansen, Jens Kristian Madsen samt 

Pernille Mørk Hansen. 

 



Det af udvalget foreslåede speciallægekursus foreslås gennemført som et pilotkursus af 1 dags varighed for 

at se om der er tilslutning fra medlemmerne. Der skal være 2 emner, ½ dag om glomerulonefritis og ½ dag 

om immunsuppression. 

 

Relevante nefrologiske efteruddannelseskurser vil fremover være at finde under uddannelse på DNS 

hjemmeside. Ditte opretter en fane til dette. 
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