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Tilstede: Jeppe Hagstrup Christensen, Julie Bryndum, Mette Brimnes Damholt, Jens Kristian Madsen, Alice 

Skovhede, Ditte Hansen og Lena Helbo Taasti. 

Afbud: Knud Rasmussen og Jon Waarst Gregersen. 

 

1. Siden sidst 

 

a. Dansk Nefrologisk selskabs bestyrelse er enig med udvalget i at uddannelsen i intern medicin: 

nefrologi bør indeholde mindst 6 mdr. med bagvagtsfunktion på højtspecialiseret enhed.               

Med henblik på at kunne udveksle materiale anvendt ved de regional specialepræsentationsdage 

foreslås at dette udveksles i en ”drop box”.                                                                                       

Den af udvalget foreslåede arbejdsgruppe til revidering af porteføljen eksklusiv målbeskrivelsen er 

godkendt og vil således bestå af Jens Kristian Madsen, Ditte Hansen og Alice Skovhede. Den 

aktuelle portefølje er fra 2005 og ikke revideret i forbindelse med den revidering af målbeskrivelsen 

i 2008. I forbindelse med arbejdsgruppens arbejde vil det være naturligt at revidere den 

uddannelsesrelevante del af DNS hjemmeside. DNS bestyrelse vil blive forespurgt m.h.p. dette. 

b. Den nye målbeskrivelsesskabelon foreligger nu på SST’s hjemmeside. Der er ikke aktuelt behov for 

en revision af målbeskrivelsen for intern medicin: nefrologi men dette vil formentlig blive 

nødvendigt når DNS 2020-plan foreligger. Det koordinerende uddannelsesudvalg vil tilbyde at 

varetage denne opgave. 

 

 

2. SST: status og perspektivering af speciallægeuddannelsen 

 

Den endelige rapport har været i høring og foreligger nu på SST’s hjemmeside. 

 

3.og 4. Kommissorium samt Strategier og opgaver for udvalget. 

 

Det koordinerende uddannelsesudvalg har eksisteret i sin nuværende form siden august 2009. Udvalgets 

opgaver kan deles på: 1. Uddannelse af læger i nefrologi, 2. Uddannelse indenfor nefrologi for læger i andre 

specialer.  

Udvalget ønsker at bibeholde disse opgaver, men mens det primært har beskæftiget sig med det første punkt 

ønsker udvalget i fremtiden også at arbejde med punkt 2 både for uddannelsestagende læger og speciallæger. 

Man forudser indenfor de kommende år en ændring i den nefrologiske speciallæges rolle i takt med at de 

”nye” speciallæger bliver færdiguddannede. 

 

Nefrologiske hoveduddannelseskurser: Akut nyreinsufficiens er muligvis ikke dækket sufficient i de 

obligatoriske kurser. Dette bør præciseres i forbindelse med revision af målbeskrivelsen, så det kommer til at 

indgå i kursusprogrammet. Det samme gælder for pædiatrisk nefrologi, der naturligt vil kunne indgå i kurset 

om glomerulonefritis. 

 

Common trunk: Det er uklart hvorvidt de hoveduddannelsestagende læger i intern medicin: nefrologi opnår 

common trunk kompetencerne tilfredsstillende ligesom det er uklart hvorvidt hoveduddannelsestagende i de 

øvrige intern medicinske specialer opnår de nefrologiske common trunk kompetencer. For at søge at afklare 

dette har udvalget nedsat en arbejdsgruppe med Jens Kristian Madsen, Alice Skovhede og Lena Helbo 

Taasti. Arbejdsgruppen vil udarbejde et spørgeskema til formålet. 

 



Uddannelse indenfor nefrologi for læger i andre specialer: Udvalget vil arbejde videre med mulige 

kursustilbud. 

 

Udvalget vil fortsætte med at holde møde 2 gange årligt og foreslår at sammensætningen af udvalget 

fremover skal være 1 bestyrelsesmedlem, hovedkursuslederen for de nefrologiske speciale specifikke kurser, 

mindst en PUF/PKL, en repræsentant for hver af de 3 uddannelsesregioner. Mindst 2 af udvalgets 

medlemmer skal være yngre læger, om muligt læger i hoveduddannelse til nefrologi. 

Udvalget tilråder at bestyrelsen udpeger medlemmer efter indstilling fra udvalget. 

 

 

5. Inspektorrapporter 

 

Ditte Hansen er udpeget som juniorinspektor og vil orientere udvalget omkring inspektorbesøg. 

 

6. Næste møde bliver 22.november på Rigshospital kl. 15- 18. 

 

7. Eventuelt 

 

I forbindelse med reduktionen af hoveduddannelsesforløb pågår der i Region Syd et arbejde med at afklare 

om afdelinger der ikke har regionsfunktion skal bibeholde hoveduddannelsesforløb.  

 

Der foreligger ikke viden om hvilke medier anvender uddannelsestagende og speciallæger til at skaffe 

ny/opdateret viden. Den primære udfordring i dette vil være at finde en objektiviseret metode til indsamling 

af data. 

 

 

Esbjerg 18. marts 

 

Lena Helbo Taasti 

 


