
 
 
 

 
  
 Referat 
  
 
Bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab onsdag den 29. august 2001 kl. 14.00 til 
17.00 Biblioteket, Nefrologisk Klinik P 2132, Rigshospitalet. 
 
Deltagere: Bo Feldt-Rasmussen, Bente Jespersen, Anne-Lise Kamper, Johan 
Vestergaard Povlsen og Peter Clausen, sekretær. 
 
Afbud: Søren Schwartz Sørensen, Kjeld Otte 
 
Punkt 1. Referat fra mødet  6.3.01 plus generalforsamling  
Referaterne blev godkendt 
 
Punkt 2. Nordiske Nyredage - afrunding 
Forløb tilfredsstillende, var vist nærmest en succes. Den lokale organisationskomité  
havde ydet et gigantisk arbejde. Regnskabet som ikke var afsluttet var tilfredsstillende. 
Der bliver et overskud. 
 
Punkt 3. Efterårets møder 
Planlagt møde 27.9.01 vedrørende landsregister skal flyttes til senere dato. (se nedenfor). 
 
28.11.01 adult polycystisk nyresygdom på Rigshospitalet kl. 15.00 til 18.00 (var 
oprindelig planlagt til 22.11.01, men det måtte flyttes, fordi flere af fordragsholderne  var 
til andre møder). Det er en onsdag OBS, OBS.  
 
Onsdag 28.11.01 formiddag Landsregister fra kl. 10-13. De registeransvarlige overlæger 
og  sekretærer vil blive særskilt inviteret, men mødet er åbent for alle medlemmer af 
selskabet. Årsrapporten fra Landsregisteret er udkommet på dette tidspunkt, og der 
inviteres til præsentation af denne samt diskussion af forløbet, og hvordan vi kommer 
videre. 
 
31.1.2002 Vasculitis. Rigshospitalet. 
Der er kollision med et møde i Hypertensionsselskabet, der efterfølgende har besluttet at 
flytte deres møde.  
 
Årsmøde 2002 bliver lagt på datoerne  10.  og  11. maj 2002 på Herlev Sygehus. Der var 
oprindelig planlagt 3. og 4. maj, hvilket havde passet bedre, idet vi ugen efter skal mødes 
umiddelbart efter en søgne-helligdag. Mangel på egnede mødelokaler med passende 
udstillingsarealer nødvendiggjorde dog flytningen.  
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De ordinære møder bliver på Rigshospitalet. 
 
Særskilt indkaldelse til medlemmer samt generel information om møderne vil blive 
udsendt. 
 
Punkt 4. Landsregister 
Alle centre har indberettet. Der er udsendt rettelses- og korrekturmateriale, og dette 
mangler at blive samlet hos Hans Løkkegaard. Der har været problemer med software i 
rettefasen, og der er blevet udsendt ekstra programmel. For at det hele kan fungere 
bedre i år 2002 bliver der behov for en øget indsats og merarbejde for Uni-C’s side.  
 
Bestyrelsen vedtog at årsrapport og landsregister diskuteres i forbindelse med det 
ordinære møde 28.11. (se ovenfor). 
 
Bestyrelsen besluttede at stille en garantisum på 50.000 kr. til Uni-C for at accellerere  
løsningen af de sidste problemer. Pengene vil blive søgt dækket ind via fondsansøgninger. 
 
Punkt 5. Det nationale råd for lægers videreuddannelse. 
Det nationale råd for lægers videreuddannelse har bestilt et arbejde omkring den intern 
medicinske fællesuddannelse, common trunk, fra alle specialer og eksisterende 
grenspecialer. Overlæge, Ph.D. Inge Eidemak og 1. reservelæge, Ph.D. Mette Brimnes 
Damholt har været selskabets repræsentanter i dette meget store arbejde. Der er nu en 
foreløbig beskrivelse af, hvilke nefrologiske færdigheder den interne mediciner skal 
kende. Udarbejdelse af egentlig målbeskrivelse og log-bøger fra både common trunk og 
for specialeuddannelsen fortsætter. Afdelingslæge, dr. med. Martin Egfjord fortsætter dette 
arbejde sammen med Inge Eidemak. Begge har på selskabets vegne deltaget i et 3-
dages møde på Nyborg Strand med henblik på dette. Sundhedsstyrelsen støtter arbejdet 
med 50.000 kr. til selskabet, og alle disse penge vil blive anvendt i relation til de, der 
arbejder med opgaven.  
 
Punkt 6. DRG 
Man tør næsten ikke nævne det længere. Selskabet deltager i møde med 
Sundhedsministerium den 4.9.01 om formiddagen.  
 
Afdelingslæge Ole B. Larsen fra Sundhedsstyrelsen har lovet et udkast til 
kodevejledning, men tiden har vist været for knap, og udkastet foreligger endnu ikke. 
BFR har aftalt møde med OBL umiddelbart efter 4.9. 
 
Punkt 7. Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning 
Intet nyt. Den er ude til høring, og selskabet bliver næppe hørt yderligere. 
 
Punkt 8. EDTA 2002 
Planlægningen skrider frem foreløbig uden problemer.  
 



 
 

  C 

Punkt 9. Quality of care in renal disease. 
Benchmarking er nøgleordet. Formændene for de nordiske nefrologiske selskaber vil 
mødes i løbet af året med henblik på, om man sammen med den oprindelige WHO gruppe 
eller uafhængig af denne i forbindelse med de enkelte selskabers landsregister kan få 
oprettet en fælles database til benchmarking formål.  Bestyrelsen tilsluttede sig denne 
strategi. BFR deltager på vegne af selskabet. 
 
Punkt 10. Selskabets regnskaber 
Der er i øjeblikket en likvid kapital på 112.000 kr.  Desuden et ikke afregnet  overskud for 
Nordiske Nyredage, så selskabets finanser er tilfredsstillende.  
 
Punkt 11. Eventuelt 
Forslag fra Preben Joffe, Odense Sygehus samt Robert Smith Petersen, Esbjerg og 
James Heaf, Herlev, om at gentage et kursus i peritoneal dialyse. Der var holdt et 
vellykket kursus med Baxter som sponsor. Man foreslog at fortsætte kurserne men i 
Nefrologisk Selskabs regi. Baxter havde stillet sig velvillig for at dele sponsoratet med 
andre. Emnet blev diskuteret intenst i bestyrelsen. Man var enige i, at kurser, der holdes 
i selskabets regi, skal overholde nogle ret stramme krav for firmaers direkte engagement 
i undervisningen herunder valg af maskinel etc. Man var enige i, at kurser af den art er af 
interesse for selskabet. Det samme kunne gælder kurser i hæmodialyse og 
transplantation, ligesom vi allerede har holdt kursus i ultralydsdiagnostik. BFR vil skrive 
til forslagsstillerne, hvilke krav bestyrelsen mente et sådant kursus burde overholde, og 
emnet ville iøvrigt blive taget op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Forslag fra Hans Diperink om sammenslutning af Dansk Nyrebiopsiregister med Dansk 
Nefrologisk Selskabs Landsregister. Bestyrelsen var enige i, at man ville gå ind for et 
sådant initiativ, og BFR vil arbejde videre med sagen i Registerudvalget. 
 
Selskabet har lovet et antal nye spørgsmål til Ugeskrift for Lægers rubrik “Test din viden”. 
Deadline er 1.12.01. Johan V. Povlsen vil udarbejde forslag.  
 
Status artikel til Ugeskrift for Læger ved årsskiftet. Hovedtemaet bliver fibroseudvikling og 
ansvarlige er Anne-Lise Kamper, Søren Schwartz Sørensen og Jan Carstens fra Skejby.   
 
Fausbølls Fond. Bestyrelsen skulle indstille et projekt til støtte for denne. Vi havde ikke 
fået indkaldt ansøgere. Bestyrelsen besluttede at indstille fra selskabets videnskabelige 
fondsuddeling i foråret. Det projekt vi dengang havde prioriteret højest ville blive indstillet, 
hvilket medførte, at Melvin Madsens gruppe bliver indstillet.  
 
Ved næste fondsuddelinger vil vi have Fausbølls Fond in mente, når vi foretager 
prioriteringerne. 
 
Årsmøde 2002 den 10. og  11. maj 2002. Vi blev enige om at prøve at reservere Cabinn 
ved Søerne i København, så medlemmerne kunne anvende disse. Vi har endnu ingen 
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sponsor til dette, men det håber vi at få. Peter Clausen ville orientere LiF om 
mødedatoerne. Bestyrelsen ville overveje emner til symposie og undervisningssession 
med henblik på videre diskussion på næste bestyrelsesmøde.  
 
Sundhedsstyrelsen har bedt de videnskabelige selskaber om selv at stå for 
buddgettering og al administration omkring teoretiske A-kurser. Dansk Nefrologisk 
Selskab har ved BFR (i lighed med alle andre selskaber vi kender til) protesteret og 
fralagt os denne opgave.  
 
Fra EDTA/ERA har man tilsendt bestyrelsen udkast til nye guidelines for hæmodialyse. 
Værket er på ca. 1000 sider, og vi har fire uger til at kommentere. Bente Jespersen, BFR 
og overlæge Søren Ladefoged, Rigshospitalet gennemgår det med henblik på, om der er 
alvorlige diskrepanser med de danske forslag. Umiddelbart synes det ikke at være 
tilfældet.  
 
Bestyrelsen har fået en enkelt henvendelse om at præsentere disputats nemlig fra 
afdelingslæge, dr. med. Poul Freese. Emne: Clinical and histopathologic studies in 
kidney transplant patients with focus on EGA nephropathy. Poul Freese vil blive inviteret 
til at holde en forelæsning ved et af de kommende møder. 
 
Der blev ikke aftalt noget nyt møde (ved en fejl). BFR udsender forslag til dato  for møde 
ultimo oktober 2001.  
 
København, den 7. september 2001 
 
 
Bo Feldt-Rasmussen 
 
 
 


