
Referat fra møde i Uddannelsesudvalget, Dansk Nefrologisk Selskab den 12. 

november 2015 i Odense 

Tilstede: Julie Bryndum, Anette Bagger Sørensen, Pernille Mørk Hansen, Niels Jørgen Løkkegaard, Lena 

Helbo Taasti 

Afbud: Frank Mose, Peter Clausen 

1. Siden sidst 

DNS bestyrelse har udpeget Rikke Borg som ny repræsentant i udvalget. Desuden er Kristian Buhl 

udpeget som Dansk Nefrologisk Selskabs suppleant ved ansættelsessamtaler til hoveduddannelser i 

nefrologi.  

2. Lægefaglig profil 

Denne er fra 2008. Udvalget vil se på om den skal revideres. I første omgang med indhentning af 

faglige profiler fra relevante specialer.  

Der findes en spørgeguide tilrettet nefrologi der kan anvendes ved ansættelsessamtalerne. Denne 

vil forsøges anvendt ved den kommende ansættelsesrunde sammen med den faglige profil og 

erfaringerne herfra medtaget i det videre arbejde. 

3. Ny specialeplan 

Den nye specialeplan er ikke udkommet, forventes i foråret 2016. Det umiddelbare indtryk er ikke 

at den vil give anledning til ændring i uddannelsesforløb. 

4. Efteruddannelse af speciallæger 

Pernille, Anette og Lena har lavet udkast til et spørgeskema, som er godkendt af DNS bestyrelse. 

Det vil blive udsendt med hjælp fra Lægeforeningen og resultaterne heraf fremlægges ved DNS 

årsmødet i april 2016 

5. Inspektorrapporter 

Der har været inspektorbesøg i Roskilde, der har fået en fin tilbagemelding.  

Der er planlagt inspektorbesøg i Hillerød ultimo november 2015. 

6. YL repræsentanter ved HU-samtaler 

DNS bestyrelse har udpeget Kristian Buhl, som er i hoveduddannelse i Region Syd som suppleant. 

Det har gennem en længere periode været et ønske fra udvalget at der er en YL repræsentant fra 

hver uddannelsesregion og udvalget vil derfor foreslå bestyrelsen at udpege en suppleant fra 

Region Øst 

 



7. UEMS 

Pernille fortæller at der pågår arbejde omkring hvilke kompetencekrav der skal stilles til en 

europæisk speciallæge i nefrologi samt hvilke kriterier der skal til for at en afdeling kan uddanne 

nefrologer. Der forventes en publikation omkring dette inden længe. 

Desuden pågår arbejde med validering af CME point for speciallægers efteruddannelse. Martin 

Egfjord fra Rigshospitalet deltager i dette arbejde. 

En tysk yngre nefrolog arbejder med at se på hvilke læger bliver nefrologer og hvad man kan gøre 

for at få de rigtige læger interesserede i og allokeret til nefrologi. 

 

8. Kurser 

Ingen nye kurser undervejs, de allerede etablerede kører videre uden ændringer. 

De specialespecifikke kurser i nefrologi bliver fremadrettet udbudt oftere, hvilket forhåbentligt vil 

medføre at ingen HU-læger kommer til at mangle obligatoriske kurser ved endt 

speciallægeuddannelse. 

9. FAM og uddannelse 

Der arbejdes med en retningslinje omkring AKI primært tiltænkt akutafdelinger. Der er for 

nuværende ikke deciderede uddannelsestiltag af relevans for uddannelsesudvalget. 

10. Næste møde 

Den 7. april 2016 

11. Eventuelt 

Mødested midt i landet passer alle bedst. Det forsøges om fremtidige møder kan afholdes på Fyn 

 

Hillerød 19. november 

Lena Helbo Taasti 


