
Referat fra Bestyrelsesmøde i 
Dansk Nefrologisk Selskab 

torsdag den 10. oktober 2002 
Nefrologisk Klinik P 
2132, Rigshospitalet 

 
 
Deltagere:  
Bo Feldt-Rasmussen, Bente Jespersen,  Anne-Lise Kamper,  Kjeld Otte, Inge Eidemak og 
Peter Clausen, sekretær. 

 
Afbud fra: Johan Vestergaard Poulsen 
 
 
1.Referat fra bestyrelsesmøde 10. september 2002 blev godkendt. 
 
2.Efterårets møder. Efterårets andet møde med emnet Peritonitis må desværre flyttes fra 
datoen 28. november 2002. Det skyldes dels, at der er kommet afbud fra en inviteret 
foredragsholder, og dels, at man ikke har nået at få struktureret de danske bidrag til 
mødet. Mødet flyttes derfor til torsdag den 23. januar 2003 på Rigshospitalet.  

 
Det blev diskuteret, om vi kunne nå at indføje et nyt emne til november mødet. Vi 
diskuterede Rapamycin og lovgivning omkring familietransplantationer samt to Ph.D. 
afhandlinger. Formanden måtte i dagene efter opgive at etablere et sådant møde. 
 
3.Årsmøde 2. maj 2003 på Rigshospitalet. 
Programmet blev diskuteret præliminært. Emner til Claus Brun Lecture og Mommsens 
Legat blev diskuteret. Man ville gennemføre mødet med den sædvanlige opbygning og de 
sædvanlige pauser. Undervisningsdagen skulle omhandle kardiovaskulære sygdomme i 
nefrologien. Aftenens sponsor er formentlig Wyeth.  
 
4.Bestyrelsens sammensætning efter næste årsmøde. 
Ved generalforsamlingen er Kjeld Otte på valg og ønsker genvalg. Johan Poulsen og Bo 
Feldt-Rasmussen skal afgå. Der skal således nyindvælges to medlemmer. Bestyrelsen vil 
foreslå den nuværende sekretær Peter Clausen. Derudover drøftedes emner til den ledige 
post. Bestyrelsen vil forelså Bente Jespersen som ny formand.  
 
5.DRG.  
Arbejdet skrider frem. Ved mødet med Sundhedsstyrelsen var deltagelse af formanden 
samt adm. overlæge Steen Fugleberg, Herlev Sygehus, sammen med overlæge Erling 
Tvedegaard samme sted. Et oplæg om den nye kodevejledning sendes til høring hos 
landets adm. overlæger medio november.  
 
6.Budget/regnskab. 
Intet nyt. Der henvises til tidligere referat. Regnskabets tilstand er tilfredsstillende. 
 
7.Nationale råd for lægers videreuddannelse. 
I denne gruppe sidder overlæge, Ph.D. Inge Eidemak,  Hillerød Sygehus, 1. reservelæge, 
Ph.D. Mette Brimnes Damholt, Rigshospitalet samt 1. reservelæge Michael Munch,  
Nefrologisk Afdeling, Amtssygehuset i Herlev. I de kommende uger ventes et ret langt 



bearbejdet forslag til nefrologiens del i såvel common trunk som i speciallægeuddannelsen 
intern medicin/nefrologi. 
 
8.Hjemmesiden 
Peter Clausen vil kontakte Den alm. danske Lægeforening med henblik på, at de 
overtager hjemmesidens pleje. 
 
9.Landsregister 
Bestyrelsen finder det beklageligt, at indkøringsvanskelighederne i forbindelse med 
publikation af data fra 2001 fortsat dominerer billedet. Man vil satse fuldt og helt på, at 
rapporten for 2002 udkommer på årsmødet, som vi har for vane. Det nye registerudvalg vil 
blive indkaldt til møde formentlig tirsdag den 19. november med henblik på 
talbearbejdningen næste år. 
 
10.Selskabets love. 
Johan Poulsen vil udarbejde udkast til visse lovændringer. En væsentlig del er, hvem der 
egentlig kan være medlemmer af selskabet. Man drøftede, at det kunne dreje sig om 
følgende:  
 

• speciallæger i nefrologi 
• alle læger med interesse for nefrologi 
• ikke-læger med dokumenteret interesse for nefrologi (bestyrelsen vurderer 

dokumentationen) 
Det foreslås, at man ikke kan opnå individuelt medlemskab som firmaansat, men at vi vil 
etablere egentlige firmamedlemskaber (som ikke kan deltage i generalforsamlingen). 
 
Det blev også besluttet, at man i selskabets love kunne udtrykke, at bestyrelsen nedsætter 
en række faste udvalg, som f.eks. UEMS, Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister, 
Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, andre? 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt den 28. november 2002 i Biblioteket, 2132, 
Rigshospitalet. Da vi ikke samtidig har ordinært møde, opnåede man enighed om, at 
mødet indledes kl. 13.00 med en frokost. 
 
København, den 22. oktober 2002 
     
 
Bo Feldt-Rasmussen 
Formand 


