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1. Siden sidst
Der har været arbejdet videre med transportrefusion, både i forbindelse med møder i udvalget, i
DNS og for DNS repræsentanter ved ansættelsessamtaler til hoveduddannelsesstillinger. Dette er i
samarbejde med DNS bestyrelse nu blevet afklaret.
Henrik Birn og Martin Egfjord har arrangeret et to dages nefrologisk forskningstræningskursus til
september. Det er annonceret på DNS hjemmeside.

2. Kommissorium
Udvalget har lavet et forslag til kommissorium, der er blevet godkendt af DNS bestyrelse. Det vil
fremover være tilgængeligt på DNS hjemmeside.
DNS bestyrelse har tilkendegivet at man også fremover ønsker en repræsentant fra bestyrelsen i
udvalget. En sådan vil blive udpeget efter årsmødet.

3. Visionsplan for uddannelse
Der er udarbejdet er udkast til en visionsplan. Den tidligere tanke med en visionsplan for
uddannelsessøgende læger og en for færdiguddannede speciallæger forkastes, da visionen for de
uddannelsessøgende læger er beskrevet i de til uddannelsen udfærdigede målbeskrivelser. Der vil
blive arbejdet videre med en vision for efteruddannelse af nefrologiske speciallæger. Visionsplanen
forventes færdiggjort inden næste møde
Man taler om hvorvidt og hvordan de nefrologiske speciallæger aktuelt gør brug af deres 10
uddannelsesdage årligt og overvejer at få belyst dette med en spørgeskemaundersøgelse.
Det er et problem at få de 10 dages uddannelse finansieret. Udvalget har drøftet følgende
muligheder: 1. at de ledende overlæger lokalt forsøger at få sygehusene til at afsætte penge, 2. at det
tages op i DSIM regi, 3. at det tages op i sundhedsfaglige råd i regionerne.
Der findes ikke aktuelt tilstrækkeligt med lokale danske uddannelsestilbud til nefrologer. Se forslag
under punkt 7. I Norge holder man en fælles nefrologisk uddannelsesdag årligt.

4. Revision af målbeskrivelsen
Denne er revideret og sendt til SST til godkendelse. Om muligt vil den blive kort præsenteret ved
DNS årsmødet primo maj. Det forventes at den udkommer i elektronisk form til november.

5. FAM og uddannelse
DNS har ønsket at fortsætte arbejdet med FAM-nefrologi gruppen med Jesper Juul Larsen som
formand og har i den anledning spurgt om uddannelsesudvalget til deltage. Der blev holdt møde den
17. februar. Det foreløbige arbejde er centreret om AKI og undervisning samt udarbejdelse og
implementering af retningslinier heromkring, uddannelsestilbud til akutlæger, allerede speciallæger
i nefrologi samt superviserede uddannelsesforløb i FAM/akutmodtagelser. Endelig etablering af
forskningsprojekter omkring behandlingsalgoritmer for AKI i FAM.
Lena Taasti deltog i mødet og vil deltage i møderne fremover. Uddannelsesudvalget foreslår
desuden deltagelse af flere uddannelsessøgende nefrologer.

6. YL repræsentanter ved HU-samtaler
Alice Skovhede har ønsket at trække sig fra posten som repræsentant for DNS. Udvalget vil finde
en ny kandidat, der efter tilsagn fra DNS bestyrelse kan indgå i arbejdet.

7. UEMS
Pernille har været til møde, hvor der blev talt om indførelse af en europæisk multiple choice
specialisteksamen efter den model der allerede findes i England. Det vil være op til de enkelte lande
om det skal være obligatorisk eller frivilligt. Tanken er at man skal kunne gå til eksamen i mange
forskellige byer samme tid samme dag. Det vil koste 1200 euro at tilmelde sig eksamen.
Efter specialistanerkendelse vil CME-pointsystemet fortsat blive anvendt. Der er et udvalg der
vurderer hvor mange CME point et kursus giver. Dette udvalg mangler aktuelt deltagelse af
nefrologer.
Der er nedsat en arbejdegruppe om hypertension,
8. kurser
Hoveduddannelseskurser:
Der tales om evalueringsmetoder i forbindelse med kurserne med henblik på at kunne optimere
udbyttet. Evt. skriftligt med efterfølgende fremsendelse af kursusbevis, som benyttes på nogle af de
intern medicinske kurser.
Andre kurser:
Uændret kursusaktivitet, forsat med stor søgning

9. Inspektorrapporter
Der har været inspektorbesøg på nefrologisk afdeling i Herlev. Siden forrige besøg er fokus på
uddannelse optimeret. Der er nu undervisning dagligt, en del administrative opgaver er uddelegeret
til YL.
Der er fastsat dato for inspektor besøg på nefrologisk afdeling i Esbjerg.

10. Næste møde
20. november 2014 kl. 11-16 i Holstebro
11. Eventuelt
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