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Deltagere 

Anne-Lise Kamper, Jens Kristian Madsen, Marianne Rix, Claus Bistrup, Per Ivarsen, Lena Helbo Taasti og 

Thomas Elung-Jensen (sekretær) 

Referat fra Bestyrelsesmødet 2.10.2008 er godkendt og tilgængeligt på hjemmesiden. 

1. Videnskabelige møder 

Den 20.11.08 afholdes fællesmøde med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Emne: præsentation og 

diskussion af rapport fra arbejdsgruppe vedr. Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri.  

Mødeledere er Lars Juhl Petersen (formand for arbejdsgruppen), Linda Hilsted (formand for Dansk Selskab 

for Klinisk Biokemi) og Marianne Rix. Mødested: Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Odense. Medlemmer af 

klinisk fysiologisk selskab og endokrinologisk selskab er inviterede. Udgifter til mødet deles med Dansk 

Selskab for Klinisk Biokemi.  

Den 5.3.09 afholdes møde arrangeret af Jeppe Hagstrup Christensen, som er nylig udnævnt professor i 

Ålborg med udgangspunkt i eget forskningsområde. Mødested Århus Universitetshospital, Skejby. Per 

Ivarsen er bestyrelsens medarrangør. 

Efterår 2009: Renale manifestationer af sjældne systemssygdomme er et foreløbigt emne. Per Ivarsen vil 

udarbejde forslag til program, som tænkes at omfatte letkædesygdom, oxalose, cystinose, Fabry. Evt. 

indlæg fra en gruppe i Birmingham, der afprøver nyt dialysefilter til fjernelse af lette kædet.  

Efterår 2009: Fordele og ulemper ved intravenøs jernbehandling ved kronisk nyresygdom er et foreløbigt 

emne. Anne-Lise Kamper arbejder med forslaget. 

2. Rapport fra arbejdsgruppe vedr Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 

Udkast til rapporten har været tilgængelig på hjemmesiden i nogen tid. Medlemmerne er orienterede via 

mail og anmodet om at sende kommentarer til formanden for arbejdsgruppen Lars Juhl Petersen. 

Rapportudkastet er sendt med ledsagebrev til alle afdelinger. Efter fællesmødet den 20.11.08 vil rapporten 

blive færdiggjort og publiceret på DNS`s og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi`s hjemmesider. Rapportens 

væsentligste rekommendationer vil desuden blive publiceret som en folder, der tænkes distribueret til en 

bredere kreds, herunder praktiserende læger. Der vil blive søgt sponsorstøtte til trykning af denne folder. 

Marianne Rix er DNS bestyrelsens tovholder.  
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3. Årsmøde 2009 

Årsmødet 2009 afholdes den 1.-2. maj på Herlev Hospital. Det primære videnskabelige emne vil blive den 

glomerulære filtrationsbarriere.  Claus Brun forelæsningen afholdes af Professor Susan Quaggin, Toronto. Vi 

har desuden tilsagn fra professor Dontscho Kerjaschki, Wien. Begge er internationalt kendte indenfor 

området. Claus Bistrup, Per Ivarsen og Anne-Lise Kamper arbejder videre med det videnskabeligte program. 

Der planlægges en undervisningssession om glomerulonephritis den 1.5. om formiddagen, før selve 

årsmødet. Indkaldelse af abstracts med frist 15.2.09 annonceres på hjemmesiden. Generalforsamling 

afholdes fredag den 1.5. med efterfølgende festmiddag på Hotel Skt. Petri i København. I forbindelse med 

de frie foredrag den 2.5. vil der som vanligt være foredragskonkurrence. Baxter er positiv for sponsorering 

af 1. præmien (deltagelse i ASN 2009, ca 15.000 kr). 2. præmien, som er delvis EDTA sponsoreret, vil blive 

suppleret fra DNS rejsefond til en samlet dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse EDTA 2009 i 

Milano. LIF kontaktes mhp udstilling fra medicinalindustrien.  

4. ISPD kongres 2012 

Endnu intet svar på DNS`ansøgning om værtsskabet for denne kongres. Per Ivarsen, som er bestyrelsens 

tovholder, vil undersøge, hvornår en afklaring kan forventes.  

5. Nordiske nyredage i DK 2011 

Planlægning udsættes indtil, der er afklaring på ansøgningen om værtsskab for ISPD kongressen, idet valget 

af værtsby for Nordiske Nyredage afhænger af, om ISPD 2012 skal afholdes i Danmark. 

6. Speciallægeuddannelsen 

Specialespecifikke kurser. Hovedkursusleder Jeppe Hagstrup Christensen har fået afslag fra 

Sunhedsstyrelsen på forbedret honorering af delkursusleder (10.000 kr). Øvrige ønsker (beskrivelse af 

delkursuslederfunktionen, herunder uddelegering af kompetencer/ansvar fra hovedkursusleder til 

delkursusleder, økonomisk dækning af forberedelsesmøde, forplejning af kursister samt temadag for 

delkursusledere) synes heller ikke at være imødekommet. Der er planlagt 2 kurser i 2009. Jeppe Hagstrup 

Christensen vil kontakte delkursusledere på disse 2 kurser og informere om vilkårene for delkursusledere. 

Såfremt delkursuslederne ikke kan påtage sig hvervet på de foreliggende vilkår, vil  Jeppe Hagstrup 

Christensen og Anne-Lise Kamper anmode Sundhedsstyrelsen om fornyet drøftelse. 

Anne-Lise Kamper vil orientere Dansk Medicinsk selskab`s Følgegruppe for de specialespecifikke kurser om 

problemstillingen. 

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr. antal stillinger i den fælles intern medicinske 
introduktionsuddannelse. Mhp. at øge rekruttering til nefrologi har DNS sammen med ledende 
overlæger på nefrologiske specialafdelinger i august 2008 rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen med 
forslag om en øgning af det samlede overordnede antal introduktionsstillinger i intern medicin, således at 
behovet for lokalt oprettede uklassificerede stillinger minimeres. Endnu ingen tilbagemelding. 

 

7. Arbejdsgruppe til vurdering af muligheder for øget rekruttering til nefrologi  

Mhp. forbedret rekruttering til det nefrologiske speciale er der ved at blive nedsat en arbejdsgruppe med 
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bred repræsentation. Knud Rasmussen og Jesper Juul Larsen har givet tilsagn om deltagelse. Marianne Rix 

er formand. Fra bestyrelsen deltager yderligere Lena Taasti og Jens Kristian Madsen. Arbejdsgruppen vil 

bl.a. opdatere beskrivelsen af nefrologi i Specialehåndbogen og andre relevante steder. Marianne Rix vil 

besvare et spøgeskema fra Yngre Læger og Dansk Medicinsk Selskab vedr. rekruttering. 

8. Verdens Nyredag 12.3. 2009 

Anne-Lise Kamper var i forbindelse med ASN inviteret til møde i ISN mhp. medlemslandenes deltagelse i 

Verdens Nyredag 12.3. 2009. Danmark har ikke tidligere deltaget. Emnet i 2009 er Hypertension mph 

tidligere opsporing af ikke-kendt kronisk nyresygdom samt optimeret behandling af kendt kronisk 

nyresygdom. Der opfordres til at samarbejde med de nationale patientorganisationer og at markere dagen 

ved motionsarrangementer. Målet er primært at opnå øget fokus på nyresygdom, især hos 

beslutningstagere. Der udarbejdes informationsmatriale af en projektgruppe i ISN, materialet stilles gratis 

til rådighed, men skal oversættes for egne midler.  

Anne-Lise Kamper har rettet henvendelse til Nyreforeningen, som endnu ikke har meldt tilbage. Såfremt 

Nyreforeningen er positiv vil bestyrelsen foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe med bred 

repræsentation. Uden samarbejde med Nyreforeningen kan DNS ikke løfte opgaven.  

9. Ugeskrift for Læger: Artikelserie skrevet af specialeselskaberne  

Artikel vil blive udarbejdet af Lars Juhl Petersen og omhandle Metoder til vurdering af nyrefunktion og 

proteinuri. 

10. Legat til deltagelse i Harvard Nefrologikursus 2009 

Roche har givet tilsagn om at dette legat fortsat kan uddeles i 2009. Legatet tildeles Jens Kristian Madsen 

og Jesper Juhl Larsen.  

11. Orientering fra formanden 

DNSL status: Den nye database, Topica, er nu i funktion. Næste møde i registerudvalget er 26.11.08.   

DNS rejsefond/ DNS forskningsfond: annonceres på hjemmesiden, ansøgningsfrist 15.02.09 

12. Evt. 

Codan/SEB Pension uddannelsespris: Via Dansk Medicinsk Selskab indstilles Jens Kristian Madsen. Per 

Ivarsen vil udarbejde og indsende selskabets indstilling.  

DNS Koordinerende uddannelsesudvalg: Udvalget suppleres med Knud Rasmussen, som er postgraduat 

lektor i region Øst.  
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Næste bestyrelsesmøde  

Den 5.3.2009 kl 11 på Århus Universitetshsopital, Skejby.  

 

 

Rigshospitalet, den 26.11.2008 

Anne-Lise Kamper 

 

 


