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Deltagere: Anne-Lise Kamper, Claus Bistrup, Lena Helbo Taasti, Marianne Rix, Else Randers og 
Thomas Elung-Jensen (sekretær) 
 
Afbud: Per Ivarsen 

 
 
Referat fra bestyrelsesmødet 04. marts 2010 er godkendt og tilgængeligt på 
hjemmesiden. 
 
Årsmøde 2010  
Programmet og de praktiske forhold blev kort gennemgået.  
 
Videnskabelige møder 2010/ 11 
23.september 2010 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. 
 
2. december 2010 planlægges møde i København om ESA og jernbehandling ved CKD. Anne-Lise 
Kamper vil kontakte potentielle foredragsholdere. 
 
27. januar 2011 afholdes møde i København arrangeret af nyudnævnt professor Bo Feldt-
Rasmussen.  
 
Yderligere 2 nyudnævnte professorer i nefrologi, Henrik Birn, Århus og Martin Tepel, Odense, vil 
blive inviterede til at arrangere møder.  
 
Nordiske Nyredage 2011/årsmøde 2011 
Mødet, 12.-14. maj 2011, vil blive afholdt i det kommende Tivoli Kongrescenter. Der indgået 
samarbejdsaftale med et kongresbureau, der også etablerer en hjemmeside til mødet. 
Planlægningen forløber tilfredsstillende. 
 
Specialeudmeldingen  
DNS blev via Dansk Medicinsk Selskab gjort opmærksom på muligheden for at gøre indsigelse mod 
specialeudmeldingen. Indsigelsen (12. april 2010) vil efter generalforsamlingen blive lagt på 
hjemmesiden. 
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Koordinerende uddannelsesudvalg    
Det koordinerende uddannelsesudvalg har ved sit møde den 25. februar 2010, foreslået sig 
udvidet med deltagelse af de såkaldte PUF (Pædagogisk Udviklings Funktion) lektorer. Bestyrelsen 
er fra flere sider informeret om, at dette forslag er meget relevant. Formanden for det 
koordinerende uddannelsesudvalg vil derfor invitere PUF lektorerne til medlemskab.   
 
Nationale kliniske retningslinjer 
Dansk Medicinsk Selskab, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen arbejder på at få nationalt 
koordinerede danske kliniske retningslinjer 
 
Orientering/eventuelt 
DNS har den 03. maj 2010 sendt høringssvar til Lægemiddelstyrelsen vedr. revurdering af 
tilskudsstatus for lægemidler, der blokerer renin-angiotensinsystemet (se hjemmesiden).   
 
Lisbet Brandi og Claus Bistrup har udarbejdet høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. styrket 
indsats på kræftområdet. Nefrologiske patienter vil i de fleste tilfælde ikke udgøre nogen 
særgruppe og vil kunne benytte sig af de generelle tilbud, herunder kræftpakker mm. Der er dog 
et enkelt felt, hvor nogle nefrologiske skiller sig ud, og hvor en styrket indsats på kræftområdet 
kunne være hensigtsmæssig – nemlig cancerudvikling efter organtransplantation.   
 
Dansk Medicinsk Selskab har rettet forespørgsel til specialeselskaberne om 
allerede eksisterende opgavedelingsprojekter og ideer til nye områder, hvor andre faggrupper end 
læger med fordel kan indgå i opgavevaretagelse. Henvendelsen vil blive besvaret.  
 
Efter generalforsamlingen senere på dagen vil bestyrelsen konstituere sig med Marianne Rix som 
næstformand, såfremt det nye bestyrelsesmedlem er enig. 
 
  

 
Næste bestyrelsesmøde  
 
Den 23. september 2010 kl. 11, Odense Universitetshospital   
 
 
 
Rigshospitalet, d. 22. juni 2010 
Anne-Lise Kamper 

 


