
Referat fra Bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 

den 4. april 2008, Nefrologisk afdeling B, Herlev Hospital 

 
Deltagere: Anne-Lise Kamper, Jens Kristian Madsen, Ewa Lewin, Claus Bistrup, Per Ivarsen, Lena 

Helbo Taasti og Thomas Elung-Jensen (sekretær) 

 

 

Referat fra Bestyrelsesmødet 21.02.2008 er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 

1. Årsmøde 2008 
Årsmødeprogrammet og de praktiske foranstaltninger blev kort gennemgået. Bestyrelsen vil 

opfordre alle mødedeltagere til aktivt at besøge udstillingen og at tilmelde sig selskabets mailliste. 

Roche-legatet til deltagelse i Harvard nefrologikursus  tildeles i 2008 to speciallæger. Hvis legatet 

stadigt er aktivt i 2009, vil bestyrelsen tildele det til to læger under uddannelse i nefrologi. Legatet 

vil fremover blive uddelt i forbindelse med et af efterårets møder, således at der er bedre mulighed 

for planlægning af deltagelse og rejse, kurset finder sted i foråret.  

 

2. Efterårets videnskabelige møder 
Den 2.10.2008, København, emnet ”Vasculitis” med foredragsholderne fra Mayo-klinikken. 

Mødeansvarlige: Lena Taasti og Wladimir Szpirt. Medlemmer af Dansk Rheumatologisk Selskab vil 

blive inviteret.  

Den 20.11.2008, præsentation og diskussion af rapport vedr. Vurdering af nyrefunktion og proteinuri, se 

tidligere mødereferat. Fællesmøde med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Medlemmer af Dansk 

Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi vil blive inviteret. Mødested endnu 

ikke fastlagt. Marianne Rix er mødeansvarlig fra DNS.  

 

3. Status DNSL 
Kort orientering ved Anne-Lise Kamper. Der henvises i øvrigt til Registerudvalgets mødereferatet 

5.3.2008. Referatet findes på hjemmesiden. 

 

4. Orientering fra Formanden 
ERA/EDTA har inviteret DNS til at deltage ved en stand i forbindelse med EDTA kongressen i 

Stockholm. Standen skal præsentere de nationale videnskabelige selskaber. Bestyrelsen takker nej 

til invitationen. 

 

Statens Serum Institut har fremsendt høringsmateriale til videnskabelige selskaber vedrørende 

forslag til nye definitioner af nosokomielle infektioner. Per Ivarsen og Lena Helbo Taasti har på 

bestyrelsens vegne kommenteret høringsmaterialet.  

 

Dansk Hypertensionsselskab forbereder en publikation med guidelines for udredning og behandling 

af sekundær hypertension. Peter Clausen, Rigshospitalet, er forfatter til afsnit om hypertension ved 

parenkymatøs nyresygdom. DNS er sammen med Dansk endokrinologisk selskab inviteret til at 

deltage i publikationen. DNS værdsætter denne fællesudgivelse. Anne-Lise Kamper og Svend 

Strandgaard kommenterer afsnittet om hypertension ved parenkymatøs nyresygdom. 

 

Lægemiddelstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) har afholdt 2 møder om 

diagnostik og behandling af hypertension, hvor Anne-Lise Kamper har deltaget sammen med 

relevante videnskabelige selkaber og hypertensions-specialister. Formålet har været at drøfte en 



forstærket indsats overfor hypertension. Sundhedsstyrelsen, som har været repræsenteret ved et af 

møderne, har aktuelt ikke mulighed for at medvirke til en øget indsats indenfor området. Der vil 

blive udarbejdet et notat om hypertension med få vigtige budskaber, som vil blive fremsendt til en 

række organisatoner og myndigheder.  

 

Anne-Lise Kamper har på Nyreforeningens initiativ har afholdt møde med Nyreforeningens 

sundhedspolitiske udvalg vedrørende tidlig diagnostik af nyresygdom.  

 

Verdens nyredag 2008 var den 18.marts. ASN har bl.a. udarbejdet PowerPoint præsentationer rettet 

mod almen praksis. Der har ikke været danske aktiviteter i forbindelse med nyredagen. Eventuelle 

fremtidige initiativer vil blive drøftet i bestyrelsen. 

 

Pjece fra Ergoterapeutforeningen med titlen ”Aktive patienter får det bedre hurtigere” er sendt til 

DNS og blev uddelt til Bestyrelsen. 

 

5. Evt. 

Intet   

     
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 2. oktober kl. 11-14 på Rigshospitalet forud for det 

videnskabelige møde. 

 

 

København 29.maj 2008 

 

Anne-Lise Kamper   Thomas Elung-Jensen 

Formand    Sekretær 

 


