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Bente Jespersen, Mairanne Rix, Jeppe Hagstrup Christensen, Thomas Elung-Jensen, Else Randers, Jan 

Carstens, Susanne Bro, Henrik Birn. 

 

1) Dagsorden godkendt. 

2) Referatet fra sidste møde godkendt. 

3) Planlægningen af efterårets videnskabelige møder i DNS fortsætter. Den 6. september2012 

afholdes møde i København med titlen ”Adult Dominant Polycystisk Kidney Disease, anbefalinger 

for kontrol og behandling”. Mødet arrangeres af Cystenyregruppen nedsat af DNS og Thomas 

Elung-Jensen er medarrangør fra Bestyrelsen. Den 15. november 2012 afholdes møde i Odense 

med titlen ”Intensiveret palliativ indsats ved kronisk uræmi”. Mødet arrangeres af Arbejdsgruppen 

vedr. palliativ nefrologi og Jan Carstens er medarrangør fra Bestyrelsen. 

4) Der planlægges et møde ultimo januar 2013, hvor DNS Visionsplan 2020 skal præsenteres og 

diskuteres. 

5) DNS Bestyrelse takker for henvendelsen fra DACRA vedr. adgang til offentliggørelse af 

videnskabelige afhandlinger på DACRA’s hjemmeside. Det er DNS opfattelse, at DACRA’s arbejde er 

både vigtigt og støtteværdigt, og DNS vil gerne bakke op omkring dette. DNS ser sig dog ikke for 

nuværende i stand til at administrere passwords til DACRA’s hjemmeside og er i øjeblikket heller 

ikke i stand til at støtte DACRA økonomisk. DNS vil fortsat have et link på sin hjemmeside til DACRA 

og vil opfordre alle medlemmer til at være opmærksomme på muligheden for at lægge PhD-

afhandlinger ind på DACRA’s hjemmeside.  

6) I lyset af DNS økonomiske situation finder Bestyrelsen ikke mulighed for at opretholde 

bestyrelsesmedlemmernes ret til en kongresrejse i løbet af deres bestyrelses tid. Der vil fortsat 

være mulighed for, at DNS kan støtte bestyrelsesmedlemmers deltagelse i udenlandske kongresser, 

når helt særlige forhold taler herfor, og under forudsætning af Bestyrelsens forudgående 

godkendelse. 

7) DNS Bestyrelse, og dermed de relevante fondsbestyrelser, godkender sammenlægningen af Erna 

Thine Harriet Larsen, født Platz Legat, Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond, Dansk 
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Nefrologisk Selskabs Rejsefond og Jytte Mommsen født Købler's Legat med Dansk Nefrologisk 

Selskabs Forskningsfond som fortsættende fond. Samtidigt godkendes fundatsen for den nye Dansk 

Nefrologisk Selskabs Forskningsfond. Godkendelsen forudsætter efterfølgende godkendelse på DNS 

generalforsamling, 

8) Det besluttes at en evt. uddeling i 2012 fra Ellen og Aage Fausbølls Helsefond af 1975 skal tilfalde 

en af forårets ansøgere til DNS Forskningsfond. 

9) Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. akutafdelinger og nefrologi. Til arbejdsgruppen 

foreslås Michael Strate, Jesper Juul Larsen, Jacob Sølling og Jesper Melchior Hansen. Gruppen skal 

udarbejde forslag til, hvordan nefrologien mest hensigtsmæssigt kan arbejde sammen med 

akutafdelinger, både hvad angår patientforløb og lægelig uddannelse. 

10) Orientering fra formanden: 

a. Niels Henrik Buus og Anne-Lise Kamper er indstillet af DNS som referenter på medicin.dk. 

b. DNS har afgivet høringsvar vedr. tilskudsstatus til lægemidler til behandling af stærke 

smertestillende lægemidler (opioider). DNS anbefaler at nyresyge gives tilskud til de 

præparater, der er bedst egnede. 

c. Mirela Dzeko skal ikke præsentere til EDTA 2012, og trækker derfor sin ansøgning til DNS 

Rejsefond. 

d. DNS har udpeget overlæge Jens Kristian Madsen til at repræsentere DNS i et DSIM 

målbeskrivelsesudvalg, som skal varetage revision af målbeskrivelse for fællesdelen af de 

interne medicinske målbeskrivelser. 

e. Pernille Mørk Hansen indtræder i UEMS som FAS repræsentant for nefrologien 

f. DNS har afgivet høringssvar til LVS vedr. Kommissionens forslag til et revideret 

transparensdirektiv. 

g. DNS har svaret LVS vedr. nordiske samarbejdsrelationer indenfor hospiteringsordninger, 

nordiske kvalitetsregistre og fælles nordiske protokoller/procedurer/forløbsbeskrivelser. 

h. DNS har i sit høringssvar vedr. udkast til forslag om ændring af sundhedsloven, herunder 

ændringer vedr. forældremyndighedsindehaveres adgang til aktindsigt i mindreåriges 

patientjournaler, levende donorers samtykke til donation og ændringer om sterilisation, 

peget på et behov for at præcisere, at det kun er de 15-18 årige (og ikke deres forældre) 

der ved digital signatur kan få indblik i egne journaler gennem www.sundhed.dk. 

i. DNS har ikke haft kommentarer til forslag til ændring af lov om videnskabsetisk behandling 

af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter 

j. DNS har ikke haft kommentarer til forslag om at Kennedy Centeret overgår til Region 

Hovedstaden 

k. DNS har ikke haft kommentarer til Psykiatriplanen i Region Hovedstaden 
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11) Alle ansøgere om medlemskab af DNS blev godkendt. 

12) Eventuelt. 

Professor, overlæge Erling Bjerregaard Pedersen, Holstebro, har forespurgt DNS, om man vil 

henvende sig til Sundhedsstyrelsen med henblik på at ændre i Sundhedsstyrelsens Specialeplan for 

så vidt angår behandlingen af vaskulitis-sygdomme. Bestyrelsen mener ikke, at tiden er inde til 

yderligere henvendelser. Bestyrelsen vil følge fordele og ulemper ved specialeplanen med henblik 

på en konstruktiv dialog med Sundhedsstyrelsen, når specialeplanen skal revideres. 

 

Bente Jespersen, Formand, DNS 

 


