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Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 

den 4.oktober 2007, Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet 
 

 

Deltagere: Anne-Lise Kamper; Jens Kristian Madsen, Per Ivarsen, Claus Bistrup, Lena Helbo 

Taasti, Thomas Elung-Jensen (sekretær) 

Afbud: Ewa Lewin 

 

1. Efterårets videnskabelige møder  
Næste videnskabelige møde arrangeres af Claus Bidstrup i samarbejde med Dansk Transplantations 

Selskab. Mødet afholdes som en session i forbindelse med Transplantationsselskabets årsmøde,  22. 

november kl. 10.30 – 17.30 på Rigshospitalet. Emnet for sessionen er Protokolbiopsier ved 

transplantation af solide organer.  

 

2. Videnskabelige møder 2008 

Der planlægges et videnskabeligt møde om saltrestriktion til nefrologiske patienter. Jens Kristian 

Madsen og Per Ivarsen arrangerer mødet, der afholdes i Århus, enten 31. januar eller 28. februar 

2008. Endelig dato og sted offentliggøres på hjemmesiden.  

Til mødet inviteres også medlemmer af Dansk Hypertensionsselskab og medlemmer af Foreningen 

af Kliniske Diætister. 

 

Årsmødet 2008 afholdes 4.-5. april på Herlev Hospital. Det overordnede emne for mødet er 

Renoprotektion. Claus Brun forelæsningen vil blive holdt af Professor Jűrgen Floege, Aachen, og 

omhandle Antifibrotisk behandling ved nyresygdom. Endeligt program vil blive offentliggjort på 

hjemmesiden. Generalforsamling og efterfølgende festmiddag den 4. april på Sølyst. Bestyrelsen vil 

arbejde for et øget fremmøde til årsmødet blandt selskabets yngre medlemmer. 

 

Der planlægges to videnskabelige møder i efteråret 2008. Emnet for det ene møde bliver 

præsentation og diskussion af rapport vedr. Vurdering af nyrefunktion og proteinuri, se punkt 9 

nedenfor. Emnet for det andet møde er ikke endelig fastsat.     

 

3. Landsregistret 
Landsregisterrapporten for 2006 er færdig og publiceret på hjemmesiden. Det er ikke endelig 

afklaret, hvorvidt der vil blive publiceret en papirudgave. Der har været afholdt 2 møder i 

Registerudvalget, referater forefindes på hjemmesiden. Det gode samarbejde mellem registerudvalg 

og Kompetencecenter Syd blev fremhævet. 

 

4. Specialerapport 
Specialerapportgruppen (Hans Dieperink, Jens Kristian Madsen, Kjeld Otte, Peter Clausen, Jakob 

Sølling, Knud Rasmussen, Bo Feldt-Rasmussen, Søren Madsen/Kaj Anker Jørgensen og Stella 

Dresler) er ved at have afsluttet sit arbejde. Rapporten sendes til Sundhedsstyrelsen.  

DNS har modtaget en forespørgsel fra Dansk Urologisk Selskab vedr. varetagelse af 

nyretransplantation i fremtiden. Der er besvaret med henvisning til specialerapporten.  

Selskabet har også besvaret en henvendelse fra Dansk Pædiatrisk Selskab vedr. behandling af unge 

med nefrologisk sygdom med henvisning til specialerapporten. 
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5. Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Nefrologi 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jens Kristian Madsen (formand), Inge Eidemak, Bo 

Feldt-Rasmussen, Knud Rasmussen og Lena Helbo Taasti, der skal udarbejde udkast til den faglige 

profil, som skal anvendes ved bedømmelse af ansøgere til hoveduddannelsesstillinger. Første møde 

i udvalget er endnu ikke afholdt. 

 

Der foreligger en revideret målbeskrivelse af april 2007 for Common Trunk delen af 

hoveduddannelsen i Intern Medicin:Nefrologi. Målbeskrivelsen kan ses på Sundhedsstyrelsens 

hjemmeside 

http://www.sst.dk/upload/uddannelse/laeger/maalbeskrivelser/intmed_maalbeskrivelse_30apr07_pd

f.pdf 

Der nedsættes en arbejdsgruppe til revision af den specialespecifikke del af målbeskrivelsen: Jens 

Kristian Madsen (formand), Pernille Mørk Hansen, Julie Bryndum og Jesper Juul Larsen. Udkast 

skal være udarbejdet inden 1.januar 2008. 

 

6. Specialespecifikke kurser 
Sundhedsstyrelsen har bedt om et budgetoverslag til næste kursusrække. En enig bestyrelse er af 

den opfattelse, at selskabet ikke fortsat kan påtage sig det meget omfattende administrative arbejde i 

forbindelse med kurserne, men alene det faglige ansvar. Dette er efterfølgende meddelt 

Sundhedsstyrelsen.  

 

7. Kursus i forskningstræning 
Kurset er annonceret på hjemmesiden og afholdes i Odense den 13.-14. november 2007. Det 

henvender sig til læger i hoveduddannelsesstilling, som ikke har Ph.d.- eller doktorgrad. 

Kurset arrangeres af medlemmer af DNS. Selskabet vil dække et eventuelt økonomisk underskud. 

 

8. Inspektorordningen 
Sundhedsstyrelsen har forespugt om selskabets deltagelse i en prøveordning, hvor en 

uddannelsessøgende læge deltager i inspektorbesøg. Bestyrelsen er positiv og vil indstille en 

hoveduddannelsessøgende, som Jens Kristian Madsen vil kontakte.   

 

9. Arbejdsgruppe vedrørende vurdering af nyrefunktion og proteinuri 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der dækker nefrologi, endokrinologi og klinisk biokemi bestående 

af Lars Juhl Petersen (formand), Else Randers, Henrik Birn, Peter Rossing, Ulrik Gerdes, Søren 

Ladefoged (klinisk biokemiker), Michael Rehling og Birgitte Reinholdt. 

Arbejdsgruppen skal gennemgå metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri og udarbejde en 

rapport med anbefalinger på området. Rapporten vil blive fremlagt på et videnskabeligt møde i 

efteråret 2008. 

 

10. Orientering fra formanden 
Dansk Selskab for Akut Medicin afholder Symposium den 30. oktober 2007. Bestyrelsen vil bede 

Jens Iversen om at repræsentere DNS. 

 

En forespørgsel vedr DRG –takster er besvaret af DRG udvalget.  

 

Nyreforeningen afholder Dialysekonference på Hotel Nyborg Strand den 7. november 2007.  

Selskabet er blevet forespurgt om faglige emner og har foreslået en drøftelse af 

ventelisteproblematikken for nyrepatienter.  

http://www.sst.dk/upload/uddannelse/laeger/maalbeskrivelser/intmed_maalbeskrivelse_30apr07_pdf.pdf
http://www.sst.dk/upload/uddannelse/laeger/maalbeskrivelser/intmed_maalbeskrivelse_30apr07_pdf.pdf
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Dansk Selskab for Intern Medicin har forespurgt om et indlæg til årsmødet den 7.marts 2008, hvor 

temaet er Frontiers of Internal Medicine – fremtidsmedicin.  Søren Schwartz Sørensen vil 

præsentere Overskridelse af AB0 barrieren ved nyretransplantation. 

 

Hanne Mollerup og Mette Brimnes Damholt repræsenterede selskabet ved en meget flot udstilling 

om kronisk dialysebehandling ved Lægeforeningens 150 års jubilæum i Domus Medica den 1. 

september 2007. Bestyrelsen takker for dette. 

 

11. Ansøgninger om medlemskab af DNS samt udmeldelser 
Siden sidste bestyrelsesmøde er modtaget 7 ansøgninger om medlemskab: 5 læger, 1 sygeplejerske 

og 1 forskningsansat i industrien. Alle ansøgninger er imødekommet. I samme periode har der været 

7 udmeldelser af selskabet. 

 

12. Eventuelt. 
Intet 

 

 

Næste møde afholdes i forbindelse med næste videnskabelige møde i Århus, januar eller 

februar 2008. 

 

 

 

København, den 30.oktober 2007 

 

 

Anne-Lise Kamper   Thomas Elung-Jensen 

Formand    Sekretær 

    

  


