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Intern Medicin: Nefrologi 
 
Intern Medicin: Nefrologi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af 
primær og sekundære medicinske nyresygdomme, herunder udredning af forhøjet blodtryk 
forårsaget af sygdomme i nyrernes blodkar og svære elektrolytforstyrrelser. Behandling af 
patienter med nyresvigt og/eller svære inflammatoriske nyresygdomme omfatter udover 
immunosuppression højteknologiske metoder som dialyse, plasmaferese og 
nyretransplantation. 
 
De nærmeste samarbejdspartnere er urologer (nyretransplantationer, anlæggelse af 
dialyseadgange mm), karkirurger (anlæggelse af dialyseadgange), anæstesiologer 
(anlæggelse af dialyseadgange og behandling af akut nyreinsufficiens), patologer 
(nyrebiopsier) og kliniske fysiologer/nuklearmedicinere samt radiologer (udredning samt 
monitorering af native og transplanterede nyre mm). Inden for de intern medicinske 
specialer samarbejdes især med kardiologer, endokrinologer, reumatologer og 
hæmatologer. 
 
 

Faglig profil - Intern Medicin: Nefrologi 
 
De egenskaber, som er væsentlige for en læge, der stiler mod specialet Intern Medicin: 
Nefrologi er nedenfor anført i skematisk form.  
Venstre kolonne angiver hvilke roller, der er væsentlige og rækkefølgen af prioriteringen. 
Højre kolonne angiver beskrivelsen af det prioriterede område.  
 
 
 

Prioriterede 
områder i specialet 

Beskrivelse 

Medicinsk ekspert  
1 Vurdering af kompetencer opnået i I-stilling 

 
2 Postgraduat klinisk erfaring i Nefrologi eller andet relevant 

speciale 
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Anden særlig praktisk eller teoretisk erfaring eller uddannelse 
(f.eks. specialerelevante kurser, uddannelser eller 
erhvervserfaring med direkte relevans for specialet)  
 

Akademiker  
1 Videnskabelig aktivitet (prioriteret rækkefølge): 

1. Ph.d.-/doktorgrad 
2. Publicerede artikler (som hovedregel i peer reviewed 

tidsskrift før oversigtsartikler, medforfatterskaber og 
kasuistikker) 

3. Præsentation af videnskabeligt arbejde i form af 
foredrag eller poster i fagligt forum 

4. Igangværende videnskabelige projekter  
5. Skriftlig opgave med videnskabeligt indhold (Osval, 

fordybelsesopgave eller lignende indenfor specialet, 
guldmedaljeopgave eller lignende)  
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Øvrige roller  
1 Vurdering af kompetencer opnået i I-stilling 

 
2 Lægefaglige tillidshverv 

 
3 Undervisningserfaring (af sundhedsfaglige faggrupper) 

 
 
 
 
 

Ansøgning om ansættelse i hoveduddannelse. 
 
Det formelle krav for at kunne ansættes i et hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: 
Nefrologi er en godkendt introduktionsstilling i Intern Medicin. Såfremt introduktions-
stillingen ikke er godkendt på ansøgningstidspunktet skal ansøgningen vedlægges 
”Generel vurdering Intern Medicin” til dokumentation af at introduktionsstillingen forventes 
gennemført og godkendt før tiltrædelse i hoveduddannelsesforløb. 
 
Ansøgning sker ved udfyldelse af det gældende ansøgningsskema vedlagt dokumentation 
iht. til ansøgningsvejledningen. 
 
  

Ansættelsessamtalen. 
 
Med udgangspunkt i en motiveret ansøgning og den faglige profil indkaldes de ansøgere, 
som ud fra ansøgningen findes kvalificerede til samtale. Det er således samtalen, der 
danner det endelige grundlag for indstilling til ansættelse. Herudover har samtalen til 
formål at give en grundigere introduktion til specialet og dermed sikre den bedst mulige 
afstemning af forventninger hos både ansøger og ansættelsesudvalg. 
 
Samtalerne foregår i den videreuddannelsesregion hvor hoveduddannelse er søgt og 
formen vil fremgå at stillingsopslaget.  
 


