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Tilstede 

Bente Jespersen, Thomas Elung-Jensen, Susanne Bro, Jan Carstens, Lisbet Brandi, Jeppe Hagstrup 

Christensen, Henrik Birn 

 
 
1) Dagsorden godkendt. 
2) Referat af sidste møde godkendt. 
3) Programmet for Årsmødet 2014 i Aarhus blev godkendt. Det besluttedes at videreføre traditionen med 

en cocktailbar for yngre nefrologer. Jan Carstens vil forestå arrangementet. Pga. af de begrænsede 
økonomiske ressourcer genoptages wildcard-ordningen ikke. De kliniske nefrologiske afdelinger og 
forskningslaboratorier opfordres til økonomisk at støtte yngre lægers deltagelse. Henrik Birn vil 
undersøge muligheden for rundvisning på Kunstmuseet Aros.  

4) Programmet for det videnskabelige fællesmøde i DNS, DES og DaHS torsdag den 27. februar 2014 blev 
godkendt. DNS’ bestyrelse deltager gerne i en efterfølgende, fælles middag med medlemmer fra DES og 
DaHS. 

5) En række emner for de videnskabelige møder i efteråret 2014 blev foreslået, herunder 1) Infektioner i 
forbindelse med dialyse og transplantation; 2) Hæmodialyse - nyere kliniske studier; 3) 
Hjertekarsygdom, AFLI, trombose, koagulopati og nyresygdom; 4) Diskussion af nye CKD guidelines fra 
DNS. Thomas Elung-Jensen og Susanne Bro vil overveje mulighederne for at afholde møde i København 
med emnerne 1), 2) eller 3). Henrik Birn vil overveje mulighederne for et møde med emnet 4). Man 
planlægger desuden at tilbyde en evt. kommende, ny professor i transplantationsmedicin i København 
at arrangere et forårsmøde 2015. Som tema for Årsmødet 2015 overvejes ”Akut nefrologi og akut 
medicin”.  

6) Oplægget til en "Glomerulonefritis" arbejdsgruppe under DNS blev godkendt. Dog skal det forinden 
sikres, at de medlemmer, der har henvendt sig til DNS, har opbakning fra deres respektive 
afdelingsledelser. Gruppens opgave bliver 1) at afdække mulighederne for etablering af nationale 
guidelines indenfor udredning og behandling af vaskulitis og glomerulonefritis, og 2) at undersøge 
mulighederne for at etablere landsdækkende, kliniske databaser på området. Arbejdsgruppen 
forventes at aflevere en rapport i 2015. 

7) Vedrørende rejseregler og refusion vil DNS opfordre Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner m.v. til at 
dække udgifter til møder relateret dertil. Endvidere fastholdes princippet om, at de lokale afdelinger 
skal spørges til rejserefusion, idet DNS uændret støtter aktiviteter i DNS regi, som ikke betales af andre, 
jfr. de vedtagne regler som beskrevet på hjemmesiden. 

8) DNS bestyrelse har udpeget Bente Jespersen, Anne-Lise Kamper (tidligere formand for DNS og i spidsen 
for den aktuelle specialeplan) og Lisbeth Brandi som DNS’ repræsentanter i forbindelse med revision af 
Specialeplanen.  

9) DNS har modtaget flere forespørgsler fra medicinalfirmaer vedr. kommerciel anvendelse/udgivelse af 
materiale fra DNS (rapporter, vejledninger, m.v.). Det er bestyrelsens holdning at tillade anvendelse af 
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materialet såfremt: 1) De fagligt ansvarlige for materialet (medlemmer af arbejdsgrupper etc.) kan 
godkende dette; 2) Materialet forud for trykning er forelagt disse samt DNS Bestyrelse til godkendelse, 
3) Materialet ikke redigeres (udover evt. oversættelse) eller suppleres; 4) Materialet ikke indeholder 
reklame eller produktinformation. Dog tillades firmalogo/navn på bagsiden.   

10) DNS støtter som udgangspunkt et nordisk/baltisk initiativ for postgraduate kurser. De økonomiske og 
organisatoriske konsekvenser skal dog afklares. DNS Bestyrelse vil forespørge uddannelsesudvalget, om 
det vil kunne medvirke ved planlægningen af sådanne kurser. 

11) DNS ønsker ikke for nuværende et selvstændigt medlemskab af European Kidney Health Alliance 
(EKHA). DNS deltager via ERA-EDTA og ISN. 

12) DNS Bestyrelse vil gerne opfordre yngre medlemmer af selskabet til at etablere et fælles forum 
indenfor rammerne af DNS og evt. overveje repræsentanter til ERA-EDTA Young Nephrologists' 
Platform's. DNS’ bestyrelse vil i givet fald gerne støtte et sådant initiativ.  

13) DNS vil indstille professor Erik Ilsø Christensen som kandidat til Codan/SEB Pension Hæderspris 2015. 
14) DNS har indstillet professor Bo Feldt-Rasmussen til Hagedorn Prisen 2014.   
15) Der foreligger aktuelt ikke nogen af Sundhedsstyrelsen godkendt dansk vejledning vedr. kontrol af 

vandkvaliteten i hæmodialyserne. En svensk vejledning er imidlertid under udarbejdelse. DNS forslår, at 
denne oversættes til dansk og tilpasses danske forhold. Lisbet Brandi og Inge Eidemark vil arbejde 
videre med dette.  

16) Bestyrelsen anbefaler uddannelsesudvalgets forslag om, at Nefrologisk forskningstræningskursus 
udbydes i 2014 med Henrik Birn og Martin Egfjord som kursusledere.  

17) Lisbet Brandi vil kontakte udvalget vedr. Nefrologiens rolle i FAM med henblik på at facilitere 
arbejdsprocessen og formulere et kommissorium. Lisbet Brandi vil tillige kontakte 
uddannelsesudvalgets formand for at afklare uddannelsesudvalgets rolle og få udpeget repræsentanter 
herfra. En plan for udarbejdelse af et kommissorium forventes at foreligge til bestyrelsesmødet i maj 
2014. 

18) Orientering fra formanden: 
a) ERA-EDTA har udpeget København som vært for ERA-EDTA Annual Congress 2018. Professor Bo 

Feldt-Rasmussen er udpeget som præsident for mødet. 
b) DNS vil indstille Birgitte Bang Pedersen fra Ålborg som formand for et fagudvalg for medicinsk 

behandling af anæmi under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Thomas Elung-
Jensen repræsenterer Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi i samme udvalg. 

c) Niels Henrik Buus (AUH) repræsenterer DNS ved Hagedorn-mødet den 21. marts, 2014 med et 
foredrag om screening for hypertension. 

d) DNS har modtaget kr. 30.000 fra regionernes udviklingspulje 2013 til faglige udredning, 
litteraturgennemgang og møder i forbindelse med etablering af en CKD database. 

e) DNS har haft lejlighed til at kommentere på spørgeskemaer vedr. landsdækkende undersøgelse af 
patienters oplevelser på sygehuse i Danmark (LUP). DNS finder, at det "ambulante" skema ikke er 
helt relevant og dækkende i forhold til kroniske hæmodialysepatienter, som kommer til ambulant 
behandling 3 gange ugentligt. 

f) DNS har i forbindelse med høring vedr. DSAM's vejledning om palliation indsendt en række 
kommentarer efter anbefaling fra Marianne Rix. 

g) DNS har i forbindelse med høring vedr. DES guideline om Type 1 diabetes (NBV) indsendt en række 
kommentarer efter anbefaling fra Bo Feldt-Rasmussen og Anne-Lise Kamper. 

h) LVS har i regi af en arbejdsgruppe under Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning 
foreslået etablering af en offentlig forskningsmatch-making database. Det er DNS' opfattelse, at 
initiativet, som foreslået, ikke vil bidrage til større samarbejde i et omfang, der retfærdiggør 
arbejdet forbundet med en sådan database. Dette er meddelt LVS. 

i) DNS har indsendt et revideret forslag om emnet maksimal medicinsk uræmibehandling (MMU) som 
led i ny indsamling af forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer. 

j) DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring over forslag til fremtidig tilskudsstatus for 
lægemidler i dele af ATC-gruppe A. 

k) DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. vejledning om omskæring af drenge. 
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l) DNS har ikke indstillet en kandidat til LVS’ plads i STARS - Strategisk Alliance for Register- og 
Sundhedsdata. LVS har udpeget Christian Torp-Pedersen (Dansk Cardiologisk Selskab) og Jens 
Hillingsø (suppleant, Dansk Kirurgisk Selskab). 

m) DNS har ikke haft kommentarer til revurdering af tilskudsstatus for NSAID'er og lægemidler mod 
svage smerter. 

n) DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. bekendtgørelse om anmeldelse af 
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og om information og samtykke til deltagelse i 
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.  

o) DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. national klinisk retningslinje for 
fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen. 

p) DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. udkast til ændringsbekendtgørelser 
vedr. kunstig befrugtning. 

q) DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. udkast til bekendtgørelse om de 
regionale patientkontorers opgaver og funktioner. 

r) Budget til specialespecifikt kursus i nyrefysiologi 2014 er godkendt af Sundhedsstyrelsen uden 
anmærkninger. 

19) Alle ansøgninger om medlemskab af DNS blev godkendt og konfirmeret ved efterfølgende 
medlemsmøde. 

20) Eventuelt. 
a) Jeppe Hagstrup Christensen vil kontakte medlemmerne af arbejdsgruppen bag DNS’ guidelines for 

lipidsænkende behandling hos patienter med kronisk nyresvigt med henblik på at skrive et bidrag til 
Highlightnummeret af Ugeskrift for Læger 2014. 

b) Problemerne i forbindelse med deltagelse i specialespecifikke kurser for hoveduddannelseslæger 
med afbrudt forløb blev diskuteret. Bestyrelsen henviser til Sundhedsstyrelsens regler for 
godkendelse og eventuel dispensation, hvis kompetencerne kan opnås på anden vis. 

c) Thomas Elung-Jensen vil erstatte Jens Kristian Madsen som arrangør af kurset ”Nefrologi i Teori og 
Praksis” sammen med Mette Brimnes Damholt. Bestyrelsen takker Jens Kristian Madsen for hans 
store arbejde gennem mange år, der har medvirket til at skabe et enestående godt og meget søgt 
kursus for yngre læger.  

 
Bente Jespersen, 
Formand, DNS 

 


