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Tilstede 

Bente Jespersen, Jeppe Hagstrup Christensen, Thomas Elung-Jensen, Else Randers, Jan Carstens, Susanne 

Bro og Henrik Birn 

 

1) Dagsorden godkendt. 

2) Referat godkendt. 

3) Programmet for DNS Årsmøde 3.-4. maj 2013 i Horsens med temaet ”Nyreinsufficiens og 

kardiovaskulær sygdom” ligger fast og er offentliggjort på DNS hjemmeside. Der forventes færre 

indtægter til Årsmødet i år sammenlignet med sidste år først og fremmest som følge af færre 

sponsorater. I forlængelse heraf besluttes det, at Wildcard-ordningen ikke forlænges. Der vil som 

tidligere være foredragskonkurrence med rejselegater som præmier. Thomas vil forestå cocktail-

bar for yngre nefrologer. 

Det besluttes at Mommsens legat 2013 vil tilfalde Peter Marckmann, Roskilde, og Ditte Hansen, 

København. Legatet udgør i år 10.000 kr. til hver. 

Ved generalforsamlingen udtræder Else Randers af Bestyrelsen og kan ikke genvælges. Else takkes 

for sit store arbejde i Bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Lisbet Brandi til valg til Bestyrelsen. 

Desuden er formand Bente Jespersen, Thomas Elung-Jensen og Jan Carstens på valg. Bestyrelsen 

indstiller, at alle tre genvælges.  

4) Der planlægges to videnskabelige møder i efteråret 2013. Første møde planlægges afholdt i 

september i København med temaet ”Humoral rejektion og donor-specifikke antistoffer”. Susanne 

Bro og Thomas Elung-Jensen vil repræsentere DNS i planlægningen af mødet. Andet møde 

planlægges afholdt i Odense i november med temaet ”Biologiske lægemidler i behandlingen af 

nyresygdomme”. Jan Carstens vil repræsentere DNS i planlægningen af mødet. 

5) Der var i alt 36 ansøgere til DNS Forskningsfond, heraf 23 ansøgninger om projektstøtte og 13 

ansøgninger om rejselegater. Det samlede ansøgte beløb udgør 1.417.327 kr. Der blev uddelt 

245.000 kr. til 11 ansøgere, heraf 8 ansøgninger om projektstøtte og 3 ansøgninger om 

rejselegater. Til den samlede uddeling til projektstøtte bidrager DNS Forskningsfond med 199.000 

kr. idet der jfr. tidligere beslutning suppleres med 11.000 kr., der repræsenterer en tilbagebetaling 

tilført DNS af en ubrugt uddeling fra 1999 fra ”Ellen og Aage Fausbølls Helsefond af 1975” og med 

35.000 kr. fra DNS driftskonto, hvor der henstår et betydeligt beløb. Dette skal ses som et ønske fra 

Bestyrelsen om at nedbringe dette beløb ved uddeling til forskning.  

Desuden bevilgedes 55.000 kr. fra DNS Forskningsfond til DNS til foredrag og møder i DNS regi. 
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6) DNS’ Bestyrelse ønsker at fastholde den nuværende ordning, hvorefter uddannelsesudvalgets 

sammensætning og beslutninger skal forlægges DNS formand til godkendelse. DNS’ Bestyrelse vil 

også gerne fortsat kunne bede udvalget udføre opgaver for DNS. 

7) Et forslag fra uddannelsesudvalget til en årlig undervisningsdag for speciallæger blev diskuteret. 

DNS’ Bestyrelse anerkender, at der er et behov for at sikre kompetenceniveauet blandt 

speciallæger. Der er dog samtidig en bekymring for, om der i Danmark er den fulde ekspertise på 

alle områder til at sikre undervisning på tilstrækkeligt højt niveau. DNS vil endvidere afvente mere 

konkrete udspil på dette område fra Sundhedsstyrelsen og Regionerne, herunder også udspil til 

finansiering af sådanne kurser, førend konkrete initiativer iværksættes.  

8) Et indkommet forslag til fælles instruks vedr. hepatitis screening blandt CKD- og HD-patienter 

sendes til høring hos det udvalg, der har udarbejdet den eksisterende instruks. 

9) DNS foreløbige Regnskab 2012 blev taget til efterretning. 

10) Henrik refererede kort fra Association Day onsdag den 9. januar 2013 vedr. bl.a. bestyrelsesansvar, 

revision og sociale medier. I forlængelse af dette er der indført et skema til kørselsgodtgørelse. 

Bestyrelsen godkendte dette. Endvidere er der oprettet en facebook-side for DNS. Denne blev 

fremvist og initiativet blev godkendt af bestyrelsen. 

11) Der orienteredes kort om fællesmødet med Registerudvalget den 7. februar 2013. Foreløbig 

afventes resultatet af arbejdsgruppe under DNS Registerudvalg bestående af Susanne bro 

(formand), Henrik Birn, Sonja Wehberg, James Heaf og Søren Schwartz Sørensen. Gruppen skal 

frem til DNS Årsmøde 2014 klarlægge mulighederne for en udvidelse af DNSL med CKD uden behov 

for renal erstatningsterapi. 

12) Alle ansøgninger om medlemskab af DNS blev godkendt. 

13) Orientering fra formanden: 

i. Jeppe Hagstrup Christensen og Susanne Bro har på vegne af DNS forestået review af 

”KDIGO - Lipid Management in CKD” og har tilsluttet sig anbefalingerne. 

ii. DNS har forslået emnet ” MMU og palliation” til LVS som emne i forbindelse med 

kommende Nationale Kliniske Retningslinjer. 

iii. Lægeforeningen har per 1. februar 2013 ændret proces for rykning af tilgodehavender. 

Fremover køres en rykkerkørsel en gang i kvartalet. De medlemmer, som rykkes første gang 

vil blot modtage en påmindelse, mens de medlemmer, som rykkes 2. og 3. gang vil få 

tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr. 

iv. DNS har indstillet professor, klinikschef, Bo Feldt-Rasmussen til Hagedorn-prisen 2013. 

Prisen er dog i år gået til professor Lars Køber, Kardiologisk Klinik, Rigshospitalet, 

København. 

v. DNS har udpeget overlæge Thomas Elung-Jensen til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe 

vedr. ftalater i medicinsk udstyr. 

vi. DNS har anmodet Jesper Bech, Michael Munch, Alice Bang Skovhede og Marie Frimodt-

Møller om at fortsætte i ansættelsesudvalget for speciallægeuddannelsens 

hoveduddannelsesforløb. 

vii. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring over udkast til lovforslag om 

ændring af sundhedsloven og vævsloven (Justering vedr. aktindsigt, levende donors 

samtykke til donation, sterilisation samt præcisering af definitionen af alvorlige bivirkninger 

ved håndtering af humane væv og celler m.v.). 

viii. DNS har ikke indstillet medlemmer vedr. RKKP’s styregruppe for en fælles database for 

akutområdet. 
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14) Eventuelt. 

i. Jeppe Hagstrup Christensen oplyser at Sundhedsstyrelsen har beskåret budgettet til 

videreuddannelseskurserne ganske betydeligt. DNS vil om nødvendigt gå ind i sagen. 

ii. Marianne Rix ønsker at udtræde som DNS’ repræsentant af DSIM. Marianne takkes for sit 

store arbejde. DNS vil i stedet indstille Susanne Bro. 

 

 

Bente Jespersen, Formand, DNS 

 

 


