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

Jeppe Hagstrup Christensen  

Referat fra bestyrelsesmøde 23. september 2010 er godkendt og tilgængeligt på hjemmesiden. 

Videnskabelige eftermiddagsmøder 
 

Der er planlagt tre videnskabelige møder:  9.december2010, København, emnet ”EPO and ESA” med følgende indlæg: ”ESA 

treatment in CKD: what is the current status?” v. professor Iain Macdougall, Department of Renal Medicine, Kings College 

Hospital,London, Non-erythropoietic effects of EPO” v. overlæge, dr.med. Niels Vidiendal Olsen, Rigshospitalet/Department of 

Neuroscience and Pharmacology, Københavns Universitet samt ”Trends in haemoglobin level in Danish dialysis patients during 

2005-9 and first 4-years experience in Skejby with nurses administration of ESA ans iron” v. Jens Dam Jensen, Aarhus 

Universitetshospital Skejby. Mødet arrangeres af Jens Dam Jensen og Anne-Lise Kamper. 

27. januar 2011, København. Bo Feldt-Rasmussen vil i sin egenskab af nylig tiltrådt professor i nefrologi arrangere mødet. 

Thomas Elung-Jensen og Jeppe Hagstrup er bestyrelsens medarrangører.  

Det er efterfølgende blevet nødvendigt at flytte mødet til 3. marts 2011.    

Primo oktober (den 6. oktober 2011), Aarhus. Henrik Birn vil i sin egenskab af nylig tiltrådt professor i nefrologi blive inviteret til 

at arrangere mødet. Else Randers er bestyrelsens medarrangør.    

Nordiske Nyredage 2011, 12.-14. maj www.NSN2011.dk 

Planlægningen forløber tilfredsstillende. Alle afdelinger opfordres til at sikre god mulighed for deltagelse i mødet ved at 

reducere fremmøde i afdelingerne til vagtberedskab. Link til abstraktformular findes på DNS`s hjemmeside. 

DSIM  

Der har d. 22.11.10 været afholdt endnu et møde om DSIM`s fremtidige organisering (referat på DSIM`s hjemmeside), Marianne 

Rix deltog. Vi er i DNS`s  bestyrelse fortsat af den opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at bestyrelsesmedlemmer fra 

specialeselskaberne - helst formænd eller næstformænd -  indgår i bestyrelsen for DSIM eller danner et "medicinsk forum". 

Sidstnævnte foretrækkes, idet der ikke er en naturlig tilgang af medlemmer til DSIM, da alle i dag uddannes med et speciale.  

Det har desværre ikke været muligt for DNS at bidrage med indlæg indenfor emnet ”Folkesundhed og intern medicin” ved 

DSIM`s årsmøde 4. marts 2011  

 

 

 

http://www.nsn2011.dk/
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Koordinerende uddannelsesudvalg 

Der henvises til referat fra møde i udvalget d. 30. september 2010. Udvalget har drøftet udarbejdelse af en ny 

dimensioneringsrapport. Dette udsættes, idet der er aktuelt vanskelige ansættelsesforhold i mange specialer. 

 

Arbejdsgruppe vedr. kronisk dialyse og palliativ behandling 

Arbejdsgruppen har følgende nefrologiske medlemmer: Marianne Rix (formand), Inge Eidemak, Irene Høgsberg og Bente 
Jespersen. Første møde vil blive afholdt snarest, og gruppen forventes at supplere sig med specialister fra andre specialer eller 
fagområder.  

 

Orientering 

 Bestyrelsen har indstillet professor, overlæge, dr.med. Klaus Ølgaard til Marie og August Krogh prisen og overlæge, 
ph.d. Jens Kristian Madsen til CODAN/SEB pension uddannelsespris. 

 Thomas Idorn er tildelt støtte fra Fausbølls legat efter indstilling fra DNS  

 Dansk Medicinsk Selskab har forespurgt om behov for fagområder. Det nefrologiske speciale er lille, hvorfor de fleste 
funktioner varetages af alle nefrologer. Bestyrelsen finder derfor ikke behov for fagområder indenfor nefrologien. 

 Sundhedsstyrelsen har nedsat en ny arbejdsgruppe vedr. revision af retningslinjer om gadoliniumholdige 
kontraststoffer. DNS repræsenteres også denne gang af Peter Marckmann og Jens Dam Jensen. 

 

Eventuelt 

 Nyreforeningen har anmodet om gennemsyn af pjece vedr. cystenyresygdom. Det er i den forbindelse konstateret, at 
cystenyrerapporten fra 2004 bør revideres. Der nedsættes en arbejdsgruppe mhp dette bestående af Svend 
Strandgaard, Jens Iversen og Jens Kristian Madsen. Gruppen vil samarbejde med relevante specialer efter behov.  

 

 Det er vanskeligt at opnå forskningsmidler til nefrologisk forskning. Jeppe Hagstrup og Anne-Lise Kamper vil forsøge at 
belyse problemet og overveje muligheder for dets synliggørelse, evt. i samarbejde med Nyreforeningen.  

 

 Når resultatet af Sharp studiet er blevet publiceret, må det overvejes, at DNS tager initiativ til udarbejdelse af nationale 
rekommandationer for lipidsænkende behandling ved kronisk nyresygdom. 

 

 For at sikre høj videnskabelig kvalitet ved DNS møder er der behov for, at medlemmer af bestyrelsen samt den 
videnskabelige sekretær har adgang til deltagelse i videnskabelige kongresser. De nefrologiske afdelinger har kun i 
begrænset omfang mulighed for at tilgodese dette. Det besluttes derfor, at bestyrelsesmedlemmer og den 
videnskabelige sekretær i løbet af sin bestyrelses/sekretær-periode kan deltage i en enkelt oversøisk kongres med 
udgifter afholdt af DNS. Godkendelse af bestyrelsen skal finde sted før tilmelding.  

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 27. januar 2011 kl. 12 på Rigshospitalet 

 

København, den 29. december 2010 

Anne-Lise Kamper 

Formand 

 


