
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 
den 1. maj 2009, Herlev Hospital  

 
 

Deltagere: Anne-Lise Kamper, Jens Kristian Madsen, Per Ivarsen, Claus Bistrup, Lena 
Helbo Taasti, Marianne Rix, Thomas Elung-Jensen (sekretær) 
Inviteret: Else Randers 
 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 5. 3. 2009 er tidligere godkendt. 
 
1. Årsmøde 2009  
Årsmødeprogrammet og de praktiske foranstaltninger blev kort gennemgået. 
 
2. Videnskabelige møder efterår 2009/forår 2010 
Der er planlagt to videnskabelige møder i efteråret 2009.  
Den 1.10. (evt. 8.10.) 2009, København om renale manifestationer af sjældne 
systemsygdomme. Mødeansvarlige: Per Ivarsen og Thomas Elung-Jensen.   
Den 26.11. alternativt 19.11. 2009, København om endokrinologiske forhold  i nefrologien  
med fokus på thyroideahormoner, prolactin og kønshormoner. Mødeansvarlige: Lena 
Helbo Taasti og Marianne Rix. Medlemmer af Dansk Endokrinologisk Selskab vil blive 
inviteret. 
Marts 2010, Århus. Bente Jespersen er i sin egenskab af nylig tiltrådt professor i nefrologi 
inviteret til at arrangere mødet. Mødeledere fra bestyrelsen: Else Randers og Per Iversen. 
Årsmøde 2010 planlægges til 7.-8. maj i København. 
 
3. Nordiske Nyredage 2011 
Nordiske Nyredage i Danmark planlægges til 5.-7. maj i København. Ligesom ved tidligere 
Nordiske Nyredage i Danmark vil der blive afholdt årsmøde i forbindelse med mødet. Det 
blev besluttet at invitere Jesper Melchior Hansen, Ewa Lewin og Lars Juhl Petersen Herlev 
Hospital til at arrangere mødet.  
 
4. Orientering 
Specialespecifikke kurser: Anne-Lise Kamper har kontaktet Sundhedsstyrelsen og Dansk 
Medicinsk Selskab og efterfølgende modtaget et af Sundhedsstyrelsen udarbejdet notat af 
24.4.2009 med forslag til ny administrationsordning for de specialespecifikke kurser. 
Væsentligst er forslag om øget delkursuslederhonorar til kr 7.500,- pr kursus, tilskud til 
sekretær og kontorforhold på kr 5.000,- pr kursus samt mulighed for temadage og 
planlægningsmøder i de enkelte specialer. Yderligere undersøger Sundhedsstyrelsen 
muligheder for sekretariatsfunktion udenfor de videnskabelige selskaber. Det er planlagt at 
drøfte de specialespecifikke kurser ved generalforsamlingen 1.5.2009.  
 
Leo Pharma Research Foundation Silver Award 2009: Bestyrelsen har vurderet ansøgere 
og videresendt den bedst kvalificerede`s ansøgning. 
 
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppen for komorbidiet hos patienter i pakkeforløb for kræft: 
Lisbet Brandi har repræsenteret DNS og i en rapport beskrevet forløb og nefrologisk 
perspektiv, se publikationer www.nephrology.dk 
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Sundhedsstyrelsens MAP Of Medicine projekt: DNS`s repræsentanter Jesper Bech og 
Martin Egfjord har evalueret materiale indenfor nefrologien. Dansk Medicinsk Selskab har 
planlagt snarlig drøftelse med de involverede specialer. 
 
Arbejdsgruppe til udarbejdelse af national strategi vedr undersøgelse for nefrogen 
systemisk fibrose efter anvendelse af MR kontrast: Arbejdsgruppen, som er nedsat af DNS 
efter opfordring fra flere afdelinger, har følgende medlemmer: Stinne Kvist (formand), Tina 
Rask Elmholdt, Bo Feldt-Rasmussen, Jakob Sølling, Lisbet Brandi, Peter Marckman, Lars 
Juhl Petersen. 
 
5. Evt. 
Koordinerende uddannelsesudvalg: Udvalget har ikke været i arbejde igennem længere 
tid. Det blev besluttet, at udvalget fremover skal have følgende sammensætning: de 
postgraduate kliniske lektorer fra de tre uddannelsesregioner, to yngre læger i 
hoveduddannelsesstilling, en overlæge fra hver af de tre uddannelsesregioner, idet der 
tilstræbes en overlæge fra en universitetsafdeling, en ledende overlæge og en 
uddannelsesansvarlig overlæge, samt endelig et bestyrelsesmedlem. Således i alt 
maksimalt 9 medlemmer, idet der kan være personsammenfald. Udpegning af medlemmer 
vil finde sted senest ved næste bestyrelsesmøde.  
 
Indstilling af repræsentant til DMS arbejdsgruppe vedr snitflader mellem akut medicin og 
almen medicin: Jens Iversen, som i forvejen repræsenterer DNS vedr akut medicin, har 
accepteret at indgå i denne arbejdsgruppe. 
 
6. Næste bestyrelsesmøde  
Afholdes i forbindelse med det videnskabelige oktobermøde 2009, kl 11-14 på 
Rigshospitalet. 
 
København, den 6. maj 2009 
 
 
Anne-Lise Kamper    
Formand     
 


