Referat fra møde i Det koordinerende Uddannelsesudvalg
Dansk Nefrologisk Selskab
Odense 11. august 2009

Deltagere:
Julie Bryndum, Jeppe Hagstrup Christensen, Mette Damholt, Jon Waarst Gregersen, Mads Hornum Jens Kristian
Madsen, Knud Rasmussen og Lena Helbo Taasti.

Det koordinerende uddannelsesudvalg blev oprindelig oprettet til at oprette og iværksætte de specialespecifikke
kurser i forbindelse med den nye specialelægeuddannelse. Udvalget har ikke været aktivt siden tilrettelæggelsen
af den første kursusrække.
Det seneste år har der været flere opgaver relateret til uddannelse af yngre læger inden for nefrologi og
bestyrelsen i Dansk Nefrologisk Selskab har derfor besluttet at udvalget igen skal være aktivt for at varetage
disse opgaver.
Udvalget er bredt sammensat med repræsentanter fra de 3 uddannelsesregioner, således speciallæger fra
universitetsafdelinger og funktionsbærende enheder, yngre læger, specialets PUF lektorer og en repræsentant fra
DNS bestyrelse. Udvalget, der består af ovennævnte personer har valgt Lena Helbo Taasti som formand.
Det er tanken at udvalget vil mødes minimum en gang årligt i første kvartal, så eventuelle uddannelsesmæssige
aspekter kan bringes op på årsmødet i DNS, der afholdes om foråret.
Udvalget består per 11. august 2009 af:
Professor, overlæge, dr.med. Jeppe Hagstrup Christensen, Nefrologisk afd., Aalborg Sygehus
Overlæge, dr.med, Knud Rasmussen, Medicinsk afd., Roskilde Sygehus (PUF-lektor)
Ledende overlæge Julie Bryndum, Nefrologisk Afd., Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Overlæge, ph.d. Jens Kristian Madsen, Nefrologisk afd. C, Aarhus Universitetshospital, Skejby (PUF-lektor)
Overlæge, ph.d. Mette Damholt, Nefrologisk afd. P, Rigshospitalet
Hoveduddannelseslæge Jon Waarst Gregersen, Nefrologisk afd. C, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Hoveduddannelseslæge Mads Hornum, Medicinsk afd., Roskilde Sygehus
Afdelingslæge Lena Helbo Taasti, Nefrologisk afd., Sydvestjysk Syghus Esbjerg
Udvalgets opgaver
Udvalget har foreløbigt defineret følgende opgaver:
1. Uddannelsesforløb i hoveduddannelse inklusive de specialespecifikke kurser, forskningstræning og
fokuserede ophold.
2. Uddannelsesforløb for basis og introduktionslæger i nefrologiske afdelinger
3. Andre hoveduddannelsesforløb, specielt børne-nefrologi.
4. Nefrologisk relevante kurser, specielt det eksisterende kursus der afholdes årligt på Sandbjerg, Als.
5. Opdatering af uddannelses relevante emner på DNS hjemmeside
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6. Uddannelsesspørgsmål generelt.
Hoveduddannelseskurser
Hovedkursusleder Jeppe Hagstrup Christensen informerede kort om den kommende kursusrække. Alle
hoveduddannelseskurser, i alt 5 vil blive afholdt i efteråret 2009 og foråret 2010, så ingen uddannelsessøgende
kommer til at mangle kurser.
Sundhedsstyrelsen, der er ansvarlig for kurserne, har uddelegeret det faglige indhold og den praktiske afvikling af
kurserne til DNS. Der skal indsendes budget, der skal godkendes inden kurserne afvikles. Til delkursusledere er
det aktuelle honorar kr. 3400 per kursus. Underviserne aflønnes med en fastsat takst per undervisningstime. Der
er til alle kurser 2 delkursusledere.
Ved den tidligere afholdte kursusrække har DNS dækket et beløb op til kr. 16.600 per kursus til delkursuslederne.
DNS bestyrelse har efter møder med SST søgt at få øget beløbet til delkursuslederne til kr. 7000 per kursus.
Dette er sendt til ministeriet men ikke godkendt aktuelt.
Det forudsættes at delkursuslederne får fri med løn til forberedelse og afvikling af kurserne. Denne udgift
afholdes af de enkelte afdelinger. Delkursusledere og undervisere er pænt fordelt mellem de nefrologiske
afdelinger, dog således at de største afdelinger bidrager med mest.
Det er udvalgets klare holdning at DNS ikke skal betale for uddannelsen af de nefrologiske
hoveduddannelseslæger.
Deltagelse i uddannelse af yngre læger er en del af jobbet som speciallæge, hvorfor det af udvalget ses som
naturligt at delkursuslederne får fri med løn svarende til i alt ½ dag per kursusdag til forberedelse.
Herved kommer en del af udgiften til at påhvile Regionerne, som må afsætte de nødvendige ekstra ressourcer i
de enkelte afdelinger. Udvalget henstiller til DNS bestyrelse at Regionerne via SST informeres om denne opgave.
Forskningstræning
Forskningstræning er en obligatorisk del af hoveduddannelsen. Den består af 10 kursusdage og 10 projektdage.
Kurserne er af SST uddelegeret til uddannelsesregionerne, der skal afholde kursusdagene. De 3
uddannelsesregioner afholder alle et 3 dages grundkursus. Til de resterende 7 dage er det kun Region Sjælland,
der har et kursustilbud, hvor uddannelsessøgende fra alle regioner kan tilmelde sig. Enkelte specialer har valgt i
det videnskabelige selskabs regi at afholde 7 kursusdage, men de fleste specialer afholder kun 2-3 kursusdage
som supplement til de 3 obligatoriske kursusdage.
Den enkelte region har ca. kr. 1500 per kursusdag per kursist.
DNS har i 2007 afholdt et 2 dages nefrologi specifikt kursus. Kurset blev planlagt og afholdt af Jens Kristian
Madsen, Henrik Birn, Martin Egfjord, Bente Jespersen og Lena Helbo Taasti. Til kurset,der var interaktivt, var der
inviteret en bred skare af forskningsaktive inden for grundforskning og klinisk forskning fra hele landet. Der var
en meget positiv evaluering fra deltagerne. Desværre var der en del logistiske problemer vedrørende godkendelse
af kurset i regionerne, økonomi og aflønning af undervisere. DNS har ikke aktuelt et set-up til dette.
Udvalget håber DNS kan fortsætte med at afholde et 2-dages kursus for de nefrologisk
hoveduddannelsessøgende og uddannelsessøgende fra tilgrænsende specialer.
Knud Rasmussen vil tage kontakt til mulige kursusledere.
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Sandbjergkurset
Er et 3 dages internatkursus for basis og introduktionslæger. Kurset, der er DNS initieret, afholdes hvert år i
januar med 25 deltagere. Der er meget stor søgning til kurset, der får særdeles god evaluering af deltagerne.
Kursusledelsen er Jens Kristian Madsen og Mette Damholt. Underviserne er fra de nefrologiske afdelinger i hele
landet. Det anses på lige fod med udvalgsarbejde i DNS at undervise på kurset, hvorfor der ikke udbetales
honorar.
Mange af de yngre læger der ikke har kunnet få plads på kurset efterlyser lignende kurser. Mette Damholt
foreslår at Lægeforeningen kontaktes med henblik på at oprette 1 dags kurser i akut nefrologi. Tanken er at der
afholdes et kursus per halvår i København, Aarhus og Odense. Kursusledelse bliver Mette Damholt og Mads
Hornum
Målbeskrivelse og uddannelsesprogram
Disse er for nylig reviderede. Det ligger ikke inden for udvalget område at varetage dette arbejde, der initieres af
SST.
Udvalget vil ved næste møde gennemgå målbeskrivelsen specielt med fokus på de fokuserede ophold og de
lokale forskelle der kan være på uddannelsestilbuddet til den enkelte uddannelsessøgende.
Hjemmeside
Denne er ikke opdateret omkring uddannelse. Blandt andet er tanken at der skal være link til målbeskrivelserne
på SST’s hjemmeside, link til de 3 uddannelsesregioner, navne på landets nefrologiske professorer, postgraduate
lektorer (PUF), hoveduddannelseslæger, titler på hoveduddannelseskurser m.v. Jens Kristian Madsen vil opdatere.
Eventuelt
Region Syd har ikke speciale specifikke PUF lektorer. Det vil være ønskeligt at der en PUF lektor i nefrologi også i
denne region.
En del af de uddannelsessøgende i nefrologi har anden etnisk baggrund. Det er ønskeligt med øget rekruttering
fra denne gruppe af ligeværdige kolleger til forskning, udvalgsarbejde i DNS m.v.
Næste møde
21. januar 2010 i Aarhus.
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