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Deltagere:  

Anne-Lise Kamper, Claus Bistrup, Lena Helbo Taasti, Marianne Rix, Per Ivarsen, Else Randers og Thomas Elung-Jensen 

(sekretær)

 

1. Referat fra bestyrelsesmødet 28.01.10  

Godkendes. 

2. Regnskab 2009 

Tilfredsstillende. 

3. Årsmøde 2010  

Program: Er fastlagt og annonceret på hjemmesiden.  

Abstracts: Der er indkommet i alt 8 abstracts, fristen for indsendelse forlænges til 31.03.10.  

Økonomi: Der er foreløbig opnået i alt cirka 100.000 kr. i sponsorstøtte, som anvendes til den videnskabelige del af 

mødet. Ansøgninger om sponsorstøtte er anmeldt til Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet. 

Annoncering/invitationer: Selskabets medlemmer inviteres til mødet/indkaldes til generalforsamling både via e-mail 

og almindelig brevpost. I lighed med sidste år uddeles 1 Wild Card omfattende deltagelse i årsmøde, festmiddag, 

frokost og overnatning til hver af landets nefrologiske afdelinger, som må tildele det en læge i basis-, introduktions- 

eller uklassificeret stilling.  

Foredragskonkurrence: Baxter har givet tilsagn om at sponsorere årets 1. præmie i foredragskonkurrencen med rejse 

og ophold til ASN årsmødet 2010. Konkurrencens 2. præmie er uændret et grant fra EDTA, der omfatter 

registreringsgebyr til EDTA kongressen 2010 samt 3 års EDTA medlemskab. Præmien suppleres via selskabets 

rejsefond til dækning af rejse- og opholdsudgifter.  

Medlemmer til bestyrelsen: Claus Bistrup udtræder efter 4 år i bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler, at det nye 

bestyrelsesmedlem er overlæge på en universitetsafdeling og foreslår professor, overlæge, dr.med. Jeppe Hagstrup 

Christensen, Nefrologisk afdeling, Aalborg. Marianne Rix er på valg og indstilles til genvalg. 

Mommsens legat 2010: Tildeles overlæge ph.d. Jesper Bech, Nefrologisk afd., Holstebro og 1.reservelæge, ph.d. 

Vibeke Rømming Sørensen, Nefrologisk afd., Herlev.  

Fausbølls legat 2010: Thomas Idorn, Rigshospitalet, vil blive indstillet til at modtage støtte fra Ellen og Aage Fausbølls 

Helsefond, såfremt bestyrelsen til efteråret får mulighed for dette.  
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4. Videnskabelige møder 2010/ 2011 

Mødet d. 04.03.10 på Århus Universitetshospital, arrangeret af Bente Jespersen med emnet Acute Kidney Injury 

indledes med Hypoxia inducible factor (HIF) in acute kidney injury – are beneficial interventions possible? ved professor 

Wanja Bernhardt, Erlangen. Herefter følger Erythropoietin attenuates acute renal dysfunction in a porcine model of 

ischemia reperfusion injury ved Christoffer Sølling, Skejby, og Can acute kidney injury be prevented by remote ischemic 

preconditioning – a porcine renal transplantation model ved Peter Søndergaard, Kristian Ravlo og Niels Secher, Skejby. 

Der afsluttes med en forelæsning af professor Henri Leuvenink, Groningen om Biomarkers in acute kidney injury in the 

transplantation setting. Per Ivarsen og Else Randers er bestyrelsens medarrangører. 

D. 23.09.10 afholdes møde arrangeret af nyudnævnt professor Peter Marckmann, Odense. Emnet er Nefrogen 

systemisk fibrose og mødestedet Odense Universitetshospital. Mødet vil blive indledt med en præsentation af DNSL`s 

årsrapport 2009 ved James Heaf. Lena Taasti er bestyrelsens medarrangør. 

Som nyudnævnt professor på Rigshospitalet vil Bo Feldt-Rasmussen blive inviteret til at arrangere et møde i efteråret 

2010 eller foråret 2011.  

Der stiles efter et kommende møde om ESA og jernterapi ved kronisk nyresygdom. 

Yderligere 2 nyudnævnte professorer i nefrologi, Henrik Birn, Århus og Martin Tepel, Odense, vil blive inviterede til at 

arrangere møder.  

5. Ansøgninger til forskningsfond 

Der er 13 ansøgninger til uddelingen i 2010, og det samlede ansøgte beløb er kr. 1.252.962,-. Det besluttes at overføre 

kr. 60.000,- fra Platz legatet samt 40.000,- fra driftskontoen til forskningsfonden. Der er således kr. 295.000,- til 

uddeling, som tildeles 7 ansøgere med beløb fra kr. 15.000,- til kr. 75.000,-.  

6. Ansøgninger til rejsefond 

Der er 4 ansøgninger til uddelingen i 2010. Tre ansøgere tildeles kr. 3.000,- til 6.000,- til deltagelse i internationale 

møder. Et beløb vil blive anvendt som supplement (dækning af rejse- og opholdsudgifter) til 2. præmien i årsmødets 

foredragskonkurrence, jf. ovenstående.  

7. Specialeudmeldingen  

Sundhedsstyrelsens specialeudmelding 28.02.10 er på flere punkter i modstrid med specialerapporten i nefrologi: 

lukning for nyretransplantation af voksne på Herlev og af børn på OUH samt begrænsning af almindelig nefrologisk 

diagnostik som nyrebiopsi og senkontrol efter ukompliceret nyretransplantation til et begrænset antal 

regionsafdelinger (færre afdelinger end på nuværende tidspunkt). Dette er en uddannelsesmæssig forringelse, som 

kan føre til yderligere rekrutteringsvanskeligheder til specialet. Der er udestående for så vidt angår transplantationer 

og vasculitis/TTP, hvilket er skuffende i betragtning af den lange forberedelsestid. Claus Bistrup og Anne-Lise Kamper 

har efter henvendelse fra Dagens Medicin besvaret specifikke spørgsmål og beklaget afvigelserne fra 

specialerapporten. Indtil 15.4.10 kan regionerne kommentere specialeudmeldingen, men der er ingen egentlig 

høringsfase. Det er bestyrelsens opfattelse, at DNS ikke har mulighed for at gøre indsigelse mod specialeudmeldingen. 
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8. Koordinerende uddannelsesudvalg    

Lena Taasti refererede fra møde i det koordinerende uddannelsesudvalg d. 25.02.10.  

1. Hoveduddannelsens fokuserede kliniske ophold i urologi og karkirurgi er generelt ikke tilfredsstillende. Udvalget 

anbefaler, at opholdene struktureres og forlænges til 5 dage. Desuden anbefaler udvalget korte fokuserede ophold på 

intensiv afdeling og på nuklearmedicinsk afdeling af 1-2 dages varighed. Af ressourcemæssige grunde (fravær fra de 

nefrologiske afdelinger) er bestyrelsen bekymret for forlængelse og finder behov for en drøftelse på den kommende 

generalforsamling. Der henstilles til, at de uddannelsesansvarlige overlæger sikrer bedre planlægning af de fokuserede 

ophold. 

2. Udvalget foreslår sig udvidet med deltagelse af de såkaldte PUF (Pædagogisk Udviklings Funktion) lektorer. Aktuelt 

er der en specialespecifik PUF lektor, to lektorater er ubesatte. Udvalget skønner det hensigtsmæssigt i visse tilfælde 

at kunne inddrage eventuelle specialespecifikke PUF lektorer. Bestyrelsen finder, at yderligere vurdering må afventes, 

før endelig stillingtagen til en udvidelse af udvalget.  

9. DSIM  

Dansk Selskab for Geriatri har kontaktet alle intern  medicinske selskaber vedr. DSIM:  

 Der gøres opmærksom på, at DSIM med sin nuværende konstruktion ikke er en sammenslutning af alle intern 
medicinere, men et selvstændigt selskab, der fører sin egen politik.  

 Det findes uheldigt, at DSIM i praksis optræder som repræsentant for alle de intern medicinske selskaber.  

 De intern medicinske specialer har brug for en fælles organisation, og derfor har geriatrisk selskab udarbejdet 
en henvendelse med opfordring til DSIM om at ændre strukturen, således at DSIM reelt omformes til en 
paraplyorganisation for de intern medicinske selskaber og tilgrænsende fagområder.  

 Man finder også behov for at informere Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet om, at DSIM indtil videre 
ikke optræder som repræsentant for alle de intern medicinske specialer.  

 

Bestyrelsen er enig i disse betragtninger og medunderskriver derfor de 2 fremsendte breve.   

10. Orientering  

DRG udvalget: Lisbet Brandi og Bo Feldt-Rasmussen har ansøgt om oprettelse af nye grupper i DkDRG 2010, 

hjemmeperitonealdialyse og hjemmehæmodialyse samt sammedagstakster for nefrologiske patienter med diabetes.  

11. Eventuelt 

Annoncering af ph.d og disputats forsvar med nefrologisk interesse: Annonceringen af forsvar ved akademiske 

afhandlinger er begrænset. Ved kontakt til DNS webmaster webmaster@nephrology.dk vil der fremover blive sendt 

en mail til alle medlemmer med information om ph.d og disputatsforsvar. Alle, især vejledere, opfordres til at 

orientere webmaster om navn, afhandlingens titel, sted for forsvar, bedømmere, vejledere, og hvor afhandlingen kan 

rekvireres.    

 

Næste bestyrelsesmøde 

Den 7. maj 2010 kl 9.00 – 10.00 på Hotel Comwell, Holte   

Rigshospitalet, d. 21.marts 2010 

Anne-Lise Kamper 
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