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Tilstede: Bente Jespersen, Jeppe Hagstrup Christensen, Thomas Elung Jensen, Else Randers, Jan Carstens, Henrik 

Birn.  

Afbud: Marianne Rix 

 

1) Dagsorden godkendt 

 

2) Referatet fra sidste møde godkendt. 

 

3) Videnskabelige møder efteråret 2012. Der planlægges et møde torsdag den 6. september 2012 i København 

med temaet ”Cystenyresygdom”. DNS cystenyregruppe står som arrangør. Thomas Elung Jensen er 

medarrangør fra bestyrelsen. Desuden planlægges et møde medio november i Odense med temaet ”Palliativ 

nefrologi”. DNS arbejdsgruppe vedr. palliativ nefrologi står som arrangør.  

 

4) DNS Årsmøde 27.-28. april 2012 i Aarhus. Programmet er praktisk taget færdigt, som det fremgå af 

hjemmesiden. Et foreløbigt, konservativt budget forudsiger et underskud på ca. 20.000 kr. Der arbejdes på at 

skaffe plads til flere udstillere. Wildcard-ordningen fastholdes i lighed med tidligere således, at DNS vil 

dække mødeudgifter, middag og overnatning for en yngre læge, der endnu ikke er i speciallægeuddannelse, 

fra hvert nefrologisk center. Bestyrelsen har besluttet at tildele Mommsens legat til læge Kirsten Madsen, 

Odense og overlæge Per Ivarsen, Skejby. 

 

5) Generalforsamling 2012. Bestyrelsen vil foreslå Susanne Bro, Rigshospitalet, som erstatning for Marianne 

Rix, der udtræder. Jeppe Hagstrup Christensen er på valg. Bestyrelsen indstiller, at han genvælges.  

 

Der er betydelige omkostninger knyttet til regnskabsføring og revision af DNS Fonde. For at mindske 

udgifterne vil bestyrelsen forslå sammenlægning af DNS Forskningsfond, Jytte Mommsen født Købler's Legat 

og Erna Thine Harriet Larsen, født Platz Legat under en ny fundats med navnet Dansk Nefrologisk Selskabs 

Forskningsfond og med udgangspunkt i fundatsen for DNS Forskningsfond.  

På generalforsamlingen vil Bestyrelsen derfor indstille, at Erna Thine Harriet Larsen, født Platz Legat 

sammenlægges med de øvrige to. Desuden vil bestyrelsen, under forudsætning af Civilstyrelsens 

godkendelse foreslå, at DNS rejsefond nedlægges og kapitalen indgår i DNS Forskningsfond. 
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Bestyrelsen vil endvidere foreslå, at ændre §3 i DNS vedtægter således, at navnene på ansøgere om 

medlemskab ikke skal udsendes til medlemmerne 14 dage før et medlemsmøde, men alene offentliggøres 

på medlemsmødet. Hensigten er at bringe vedtægterne i overensstemmelse med praksis. 

6) Regnskabet for 2011 blev gennemgået. Der er et underskud på driften i 2011. Hovedparten af dette skyldes, 

at 150.000 kr. af driftsmidlerne er uddelt som forskningsstøtte i forbindelse med uddeling fra DNS 

Forskningsfond. Desuden er der ikke i 2011 udbetalt penge fra Jytte Mommsen født Købler's fond til 

dækning af Mommsens legat. Begge dele skyldes lave afkast fra selskabets Fonde som følge af den 

finansielle situation. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fra 2012 forhøjes til 400 kr. for almindelige 

medlemmer og 4000 kr. for firmamedlemmer svarende til en 33% stigning i  begge. 

 

7) DNS Fonde blev gennemgået. Der er lovkrav om revision af DNS Forskningsfond, Jytte Mommsen født 

Købler's Legat, Erna Thine Harriet Larsen, født Platz Legat og DNS Rejsefond, hvilket gennemføres fra 2011. 

Hidtil har kun Jytte Mommsen født Købler's Legat været underkastet revision. Afkastet er pga. den 

finansielle situation beskedent, og en relativt stor del af dette går derfor til bankomkostninger og revision, 

specielt for de mindre fonde. Bestyrelsen foreslår derfor en sammenlægning jfr. ovenstående punkt 6.  

 

8) Der var i alt 22 ansøgninger til DNS Forskningsfond svarende til 1.779.420 kr. og 5 ansøgninger til DNS 

Rejsefond svarende til 99.254 kr.. Pga. det beskedne fondsafkast blev det besluttet igen i år at supplere 

beløbet med penge fra driftskontoen, således at der kan uddeles i alt 180.000 kr. til projektstøtte og 16.000 

kr. til rejsestøtte. Der blev uddelt støtte til 6 projektansøgninger og 3 rejseansøgninger. 

 

9) Thomas Elung Jensen vil undersøge opbakningen blandt danske peritonealdialyseeksperter til afholdelse af 

European Peritoneal Dialysis Meeting 2016 i DNS regi. 

 

10) Diskussion af uddannelsesudvalgets forespørgsler: 1) gruppen til revision af porteføljen eksklusiv 

målbeskrivelsen og opdatering af de uddannelsesrelevante informationer på DNS hjemmeside godkendes, 2) 

bestyrelsen er enig med Det Koordinerende Uddannelsesudvalg i, at uddannelsen i intern medicin:nefrologi 

bør indeholde mindst 6 måneder med bagvagtsfunktion på en højt specialiseret enhed, og  3) bestyrelsen 

foreslår, at de ansvarlige for specialepræsentationsdage udveksler materiale i en ”dropbox”, så 

hjemmesiden forbeholdes godkendte rapporter. 

 

11) Marianne Rix er DNS’ repræsentant i DSIM og fortsætter på opfordring fra bestyrelsen i endnu et år, 

hvorefter hun erstattes af en ny repræsentant fra DNS’ bestyrelse. Der er etableret et tæt samarbejde 

mellem de medicinske subspecialer i DSIM. 

 

12) Følgende blev taget til efterretning: 

a. DNS har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde rekommandationer vedr. lipidsænkende 

behandling hos nyresyge bestående af Professor Bo Feldt Rasmussen, Overlæge Hans Dieperink, 

Professor Jeppe Hagstrup Christensen og Professor Erik Berg Schmidt. 

b. DNS har indstillet Professor Bo Feldt Rasmussen til Hagedorn-prisen 2012, blandt de indstillede blev 

modtageren Professor Henrik Toft Sørensen, klinisk epidemiologisk afdeling, Aarhus. 

c. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013-2017 indebærer en reduktion i antallet af 

hovedudannelsesstillinger i intern medicin:nefrologi fra 13 til 9 pr. år. 
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d. DNS’ kommentarer vedr. høring over medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for 

stærke smertestillende lægemidler (opioider). 

e. DNS’ kommentarer vedr. 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse. 

f. DNS’ kommentarer vedr. høring vedr. ny behandlingsvejledning for primær hyperparathyroidisme 

g. DNS har ikke haft kommentarer til høring over udkast til bekendtgørelse om god klinisk praksis i 

forbindelse med forsøg med lægemidler på mennesker. 

h. DNS har ikke haft kommentarer til Sundhedsstyrelsens forespørgsel vedrørende ’best practice’ i 

forbindelse med den palliative indsats i Danmark. 

i. DNS har ikke haft forslag til LVS-repræsentant til National strategi for sjældne sygdomme. 

j. DNS har ikke haft kommentarer vedr. medicintilskudsnævnets kommende drøftelser af tilskudsstatus 

for antidiabetika 

k. DNS har ikke haft forslag til kandidater til Uddannelsesministeriets Forskningskommunikationspris 

2012. 

l. DNS har ikke haft kommentarer til Sundhedsstyrelsen høringsudkast vedr. Nationale anbefalinger for 

sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge. 

m. Sundhedsstyrelsen anbefaler at HbA1c fremover anvendes til diagnosticering af diabetes mellitus 

type II. Efter anbefaling fra DNS er patienter med nyreinsufficiens undtaget. 

 

13) Alle ansøgninger om medlemskab af DNS blev godkendt. 

 

14) Eventuelt: 

a. Bente Jespersen vil indkalde til Bestyrelsesmøde i Claus Bruns forelæsningsfond med henblik på at 

afklare dennes fremtid. Bestyrelsen har godkendt Thomas Elung-Jensen og Marianne Rix som de 

øvrige repræsentanter for DNS i denne bestyrelse, hvor Claus Brun er medlem. 

b. Bente Jespersen vil opdatere arbejdsgrupperne på DNS hjemmeside. 

c. DNS har fået en henvendelse fra journalist Peter Jürgensen, Nyreforeningen, der ønsker, at DNS’ 

bestyrelse medvirker til at holde ham orienteret om ny forskning. Bestyrelsen vil meget gerne 

bidrage til, at Nyreforeningens medlemmer orienteres om ny forskning. Bestyrelsens vil opfordre 

Peter Jürgensen til at deltage i DNS videnskabelige møder og årsmøder, samt holde sig orienteret 

bl.a. via DNS hjemmeside, hvor nye af PhD –afhandlinger af nefrologisk interesse oftest slås op. 

d.   DNS har svaret Dr. Kristof Van Asschee, Belgien, vedr. regler og guidelines for levende donation i 

Danmark. 

e.  Bestyrelsen vedtog retningslinier for rejsegodtgørelse fra DNS. Disse vil blive lagt på DNS’ 

hjemmeside. 

f. Marianne Rix bevilges 18.000 kr. fra DNS til en kongresrejse til Renal Nutrition Week, Hawaii, juni 

2012, jfr. beslutning på Bestyrelsesmøde den 9. december 2010. 

 

Bente Jespersen, Formand, DNS 

 


