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Uddannelsesudvalgsmøde i IM: nefrologi 

torsdag den 1. juni 2017 kl. 13.00-15.00 

Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg, F8. 
 

Deltagere 

PKL Anette Bagger Sørensen 

Jens Kristian Madsen (AUH) 

Else Randers (HE Midt, Viborg) 

Ingrid Møller Thomsen (HE Vest) 

Tom Buur (AalborgUH) 

Bo Madsen HU-læge AUH 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Siden sidst fra afdelingerne 

Hver afdeling giver en kort status på uddannelsessituationen på pågældende afdeling. 

Fokus kan være på nye uddannelsestiltag og områder hvor man er udfordret. 

 

Ref: 

 

AaUH 

Er pt. lidt underbemandet pga. to speciallæger er væk fra afdelingen. Med henblik på at 

motivere KBU-læger til at søge nefrologien har man mulighed for at vælge 2 uger på  

afdelingen. Der er pt. en, der benytter sig af det tilbud.  

 

Målet er overordnet at motivere til interesse for nefrologi, men det opleves som 

udfordrende.   

 

AUH 

HU-forløbene synes at forløbe planmæssigt og man har dygtige og engagerede I-læger, 

der kommer med gode og kreative indslag.  

 

Det er fortsat uafklaret, hvad akutfunktionens betydning bliver 

 

Midt 

Man oplever, at de yngre læger er glade for at være tilknyttet. Alle I-stillinger er pt. 

besat.  
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Der er pt. en udfordring i forhold til akutafdelingen, der lægger beslag på flere 

speciallægefunktioner. Speciallæger fra Medicinsk afdeling går pt. stuegang på hverdage 

i akutafdelingen, hvilket er noget nyt.  

 

Akutafdelingen er en udfordring for uddannelsen, da akutafdelingen let kan sluge det 

hele. Der er nu en ny afdelingsledelse, og man afventer, hvilke ændringer det eventuelt 

kommer til at betyde.  

  

Vest: 

Har stadig problem med besætte I-stillinger. De bliver nu slået op sammen med Herning, 

hvilket hjælper på søgningen. Forventningen er, at man om et par måneder vil have 4 I-

læger 

 

Der er forsvundet 3 speciallæger og med ny ledende overlæge er IMT er nu tilbage med 

100% i klinikken. Det kommer til at køre, men der er udfordringer i den medicinske 

modtagelse.  

 

Uddannelsesdelen kører forrygende. Der er positiv respons fra uddannelseslægerne. Der 

gennemføres teoretisk underivsning 3 gange om ugen og der er formaliseret vejledning.  

 

 

HU-Læge AUH: 

Uddannelsesmiljøet fungerer rigtigt godt. Der arbejdes med at give feedback som 

bagvagter, hvor man også anvender EPJ som platform, så det ikke behøver at foregå 

face-to-face.  

 

Man har på eget initiativ startet intensiv feedback på KBU-lægernes stuegang 

 

PKL: 

Bemærker, at det kan være en god idé med delte introduktionsforløb for at få stillingerne 

besat. I-lægerne modtager det positivt, men det kræver et stærkt fokus på overlevering 

af viden mellem afdelingerne.  

 

Kombinationen af kardiologi og nefrologi skaber meget interesse, men der er ikke plads 

til alle.   

 

Både AauH (får) og AUH har problemer med for mange studerende. Det gør at 

uddannelseslægerne kan blive glemt og ikke prioriteret. Specielt bør der være fokus på I-

lægerne, der virkelig bliver presset.  

 

Vest og Midt bemærkede, at man her har studerende i 2., 7. og  9. semester. Der bliver 

lavet plan for dem. Det fungerer relativt godt.   

 

 

3. Inspektorrapport på HE Midt, Viborg 

Medicinsk og Hjertemedicinsk afdeling HE Midt, Viborg havde 8. november 

inspektorbesøg.  

 

Else Randers giver en kort orientering om besøget. 

 

Link: Inspektorrapport 
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Ref: 

 

Det er lang tid siden, den sidst har været gennemført og overordnet set, er afdelingen 

tilfreds med rapporten. Der er naturligvis punkter til forbedring. Specielt bliver der peget 

på, at det akademiske skal struktureres bedre ligesom forskningsdelen også indeholder 

potentiale for udvikling.  

 

Der arbejdes på at være mere tydelig i forhold til det akademiske og man forsøger også 

at prioritere forskning, men det kan være svært – specielt fordi den daglige drift ofte 

skubber forskningen til side. Men det hjælper, hvis man har forskningsengagerede 

speciallæger. Det smitter af på afdelingen.  

 

Overordnet har det været en god proces, der giver fokus på interne processer.  

 

Det blev noteret, at inspektorbesøgene fra tid til anden kan have en uhensigtsmæssig 

timing. PKL bemærkede, at datoen bliver meldt ud i god tid, og at der bør være rum for 

at forhandle datoen med udgangspunkt i gode argumenter.  

 

 

4. Status på forskningstræning 

 

Ref: 

Den lægefaglige indstilling er godkendt i udvalget.  

 

Der er fra DNS' side ikke beskrevet en konkret evalueringsmetode. Det er aftalt at lade 

sig inspirere af andre specialer, hvorefter der kan komme en anbefaling af 

evalueringsmetoder, som afdelinger kan afprøve. Det er noget der arbejdes videre med, 

men der vil først komme et egentligt krav i forbindelse med en ny målbeskrivelse.  

 

Indenfor nefrologi bliver der hvert andet år afholdt uddannelses- og forskningsseminar. 

 

Det kunne eventuelt bredes ud til Region Nord også.  

  

 

5. Nyt fra uddannelsesudvalg under DNS 

 

Ref: 

 

Der er pt. udsendt et spørgeskema til yngre læger indenfor specialet, der skal afdække, 

hvordan man kommer ind i specialet. I den kommende tid vil man behandle og følge op 

på besvarelserne.  

 

6. Medicinsk Uddannelseskonference 7.-9. maj 2017 Horsens  

 

Der er afholdt den første danske fælles medicinske uddannelseskonference med fokus på 

både den præ- og postgraduate lægeuddannelse.  

 

PKL giver et kort oplæg om konferencen.  

 

Ref: 

PKL fortalte om konferencen og gav en klar anbefaling om at deltage i et eventuelt 

kommende arrangement.  
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7. Oplæg fra PKL vedr. Transfer 

PKL giver et oplæg vedr. Transfer. 

 

Ref: 

PKL gav et oplæg om transfer og efterfølgende var der en diskussion af transfer i de 

enkelte afdelinger.  

 

Generelt er status, at man har tilbagemeldinger i forbindelse med deltagelse på 

kongresser, men det foregår ikke ikke systematisk. Det er primært drevet af kongres-

/kursusdeltageren selv.  

 

Der hvor transfer fungerer bedst er på speciallægeniveau. 

 

En løsning kunne være at gøre konkret implementering/transfer til en del af kurset og 

kursets godkendelse - Ex x antal dialysestuegange. Metoden vil dog ikke altid være 

uproblematisk.  

 

Beslutning 

 JKM laver indlæg om Amee på næste møde.  

 

 Alle undersøger i egen afdeling, hvordan man sikrer transfer. Med udgangspunkt i 

den viden sættes punktet til debat på det kommende møde.  

 

8. Nyt fra VUS 

 

Forskningstræningsaftaler 

Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger 

gamle skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra 

amternes tid.  

 

Den opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-

og-forskningstraning/forskningstraning/ 

 

 

Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 

uddannelsesforløb. 

På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland. 

 

Bilag: 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 
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Femårsfristen ændres til en seksårsfrist 

Tidligere skulle der maksimalt være 5 år mellem den første dag i den kliniske 

basisuddannelse og til, at man startede på hoveduddannelsen. 

 

Denne såkaldte femårsfrist bliver fremover ændret til en seksårsfrist, så 

nyuddannede læger får et ekstra år til at kvalificere sig, inden de starter på deres 

hoveduddannelse.   

 

De nye regler træder i kraft 1. maj 2017. 

 

I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har 

fået hoveduddannelsen inden for den tidligere gældende femårsfrist, kunne søge 

hoveduddannelsesforløb. 

  

  

9. Næste møde 

Udvalget bedes tage stilling til dato for næste møde i udvalget og hvorvidt der er 

bestemte punkter der ønskes drøftet 

 

Beslutning: 

Næste møde afholdes den 30. november i Viborg 

 

10. Eventuelt:  

PKL informerede om, at der arrangeres et møde for uddannelseslæger i efteråret. Mødet 

vil foregå i Skejby.  

 

PKL og VUS afholder informationsmøde i Aalborg den 7. juni 

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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