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Tilstede 

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

Brandi og Henrik Birn 

 
1) Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

 

3) Årsmødeprogrammet 2014 blev gennemgået. Der vil være mulighed for besøg på Kunstmuseet 

Aros, men det kan vise sig vanskeligt at indarbejde i programmet. Henrik Birn vil undersøge 

forskellige muligheder. Bente Jespersen oplyser, at det kan vise sig vanskeligt at skaffe sponsorater 

til Årsmødet. Bestyrelsen har besluttet at tildele Mommsens Legat 2014 til afdelingslæge Wladimir 

Szpirt, Rigshospitalet og afdelingslæge Karin Skov, Aarhus Universitetshospital. 

Uddannelsesudvalget har ønsket at præsentere en visionsplan til Årsmødet 2014. Da DNS’ 

Bestyrelse ikke har modtaget denne og gerne vil have lejlighed til at diskutere den inden 

præsentationen, forslås dette udskudt til et senere møde.  

 

4) Bestyrelsen diskuterede mulighederne for at stimulere til større fremmøde ved de videnskabelige 

møder i DNS. Det blev besluttet at afprøve en ny form med heldagsmøde, således at mødet 

begynder kl. 11 fremfor kl. 15, og gerne med to temaer i løbet af dagen. Det er håbet, at dette vil 

øge udbyttet for deltagerne, ikke mindst i forhold til tidsforbruget og udgifterne ved rejse til og fra 

mødet. Det er tanken, at der i så fald skal afholdes 2-3 tre møder årligt, inkl. årsmødet, mod aktuelt 

ca. 4.  Det første heldagsmøde søges afholdt i oktober 2014 med temaerne ”Koagulopati og anti-

koagulation ved nyresygdom”, arrangeret af Susanne Bro og Thomas Elung-Jensen, og 

”Præsentation af rapporten Kronisk nyresygdom, glomerulær filtrationsrate og albuminuri. 

Analysemetoder og klinisk vurdering”, arrangeret af Henrik Birn i samarbejde med arbejdsgruppen. 

Det er planen at tilbyde en kommende professor i Nyretransplantation ved Rigshospitalet 

muligheden for at arrangere et videnskabeligt møde i DNS regi i foråret 2015. 

 

5) Forud for mødet 9. maj 2014 for arbejdsgruppen, der skal revidere specialeplanen for nefrologi, 

skal DNS’ repræsentanter (Anne-Lise Kamper, Lisbet Brandi og Bente Jespersen) efter 

Sundhedsstyrelsens anvisning udarbejde et oplæg, der udsendes til arbejdsgruppen. Dette oplæg 

forventes udarbejdet 3. april, og vil blive godkendt af bestyrelsen inden udsendelse til hele 
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arbejdsgruppen med regionsrepræsentanter. Det forventes, at der kun kan blive tale om 

justeringer i specialeplanen. Bestyrelsens tilsluttede sig denne proces.   

 

6) Bestyrelsen takker udvalget vedrørende revision af målbeskrivelsen i intern medicin:nefrologi for 

deres store arbejde hermed. Bestyrelsen mener, at ultralyd af nyrer og urinveje fortsat bør indgå 

blandt de nefrologiske kompetencer, hvorimod det næppe kan forudsættes, at alle 

hoveduddannelseslæger får praktisk erfaring med iværksættelse af dialyse og transplantation af 

børn. Bestyrelsen mener dog, at der må forudsættes teoretisk kendskab til de særlige 

problematikker, der gør sig gældende herved. Endeligt ser Bestyrelsen gerne, at det i 

målbeskrivelsen specificeres, at hoveduddannelseslæger bør opnå kendskab til komplicerede 

urinvejsinfektioner relateret til nefrologiske problemstillinger, f.eks. cystenyresygdom og 

immunsuppression. Bestyrelsen havde enkelte, supplerende forslag til justeringer.  

 

7) Det foreløbige regnskab blev godkendt. DNS har en formue, der er større end nødvendigt. 

Bestyrelsen foreslår, at der overføres 150.000 kr. fra DNS’ driftskonto til DNS Forskningsfond med 

henblik på at sikre et større, fremtidigt afkast til uddeling. Dette forslag vil blive præsenteret i 

forbindelse med Generalforsamling 2014. Bestyrelsen besluttede endvidere at overføre 70.000 kr. 

fra driften i 2014 til uddeling til projekter i forbindelse med ansøgning til DNS Forskningsfond 2014.  

 

8) Bente Jespersen oplyser, at arbejdsmængden og mødeaktivitet som formand for DNS er for stor i 

forhold til hendes muligheder for frihed fra klinikken til arbejdet, hvorfor hun ønsker at udtræde af 

Bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen 2014 efter 3 år som formand. Samtidigt 

udtræder Jeppe Hagstrup Christensen efter at have siddet i to perioder. Bestyrelsen foreslår 

kommende ledende overlæge Niels Henrik Buus, Aalborg Universitetshospital, og overlæge Henrik 

Birn, Aarhus Universitetshospital, som kommende medlemmer af Bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår 

endvidere specialeansvarlig overlæge Lisbet Brandi, Nordsjællands Hospital Hillerød, som ny 

formand for DNS.  

 

9) Bestyrelsen diskuterede indholdet af Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for 

Organdonation udarbejdet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bestyrelsen beklager, at 

rapporten ikke har været til høring i DNS inden udsendelsen og har visse betænkeligheder i forhold 

til rapportens formuleringer omkring levende donation. 

 

10) Ditte Hansen, medlem af DNS uddannelsesudvalg, vil deltage i temadag for de specialespecifikke 

kurser den 27. marts 2014. 

 

11) Bestyrelsen gennemgik Uddannelsesudvalgets forslag til kommissorium. Bestyrelsen sætter stor 

pris på udvalgets arbejde. Lisbet Brandi vil diskutere enkelte forslag til præciseringen og justering i 

kommissoriet med Uddannelsesudvalgets formand. Bestyrelsen er tilfreds med, at referaterne fra 

uddannelsesudvalgets møder sendes til DNS formand til orientering inden offentliggørelse på DNS 

hjemmeside. Uddannelsesudvalget har ønsket, at uddannelsesrelevant materiale kan gøres 

tilgængeligt på DNS hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne søge at imødekomme dette, hvis det er 

praktisk muligt og forudsat, at der ikke opstår ophavsmæssige problemer samt, at det sikres, at det 

entydigt og eksplicit fremgår, hvem der har ansvaret for materialets indhold.  

 

12) Bente Jespersen orienterede om møder med Christel Schaldemose (MEP, Socialdemokratiet) og 

Bent Hansen (regionsrådsformand og formand for Danske Regioner). På møderne blev de store 
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menneskelige og samfundsmæssige omkostninger og udfordringer forbundet med kronisk 

nyresygdom berørt. Christel Schaldemose erklærede sig villig til at indgå i arbejdet i ”MEP Group for 

Kidney Health”. På mødet med Bent Hansen diskuteredes endvidere problemer med finansiering af 

lægers videreuddannelse, f.eks. i forbindelse med møder og kongresser, samt muligheden for 

frihed i forbindelse med sundhedsfagligt udviklingsarbejde. Bente Jespersen opfordrer den 

kommende Bestyrelse i DNS til at følge op på dette ved kommende møder.  

 

13) Orientering fra formanden: 

a. Overlæge professor Bo Feldt-Rasmussen vil modtage Hagedorn prisen 2014 under DSIMs 

Årsmødet 21. marts 2014. DNS’ Bestyrelse ønsker tillykke hermed og vil gerne benytte 

anledningen til at fremhæve Bo Feldt-Rasmussens store indsats for dansk nefrologi. 

b. Bestyrelsen for DNS har indstillet overlæge, ph.d. Birgitte Bang Pedersen, Aalborg 

Universitetshospital som formand for RADS fagudvalget om anæmi  

c. DNS har, forespurgt af ERA-EDTA, ikke fundet det nødvendigt at oversætte European Renal 

Best Practice (ERBP) Transplantation Guidelines til Dansk 

d. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. National Klinisk Retningslinje 

om rehabilitering af KOL-patienter. 

e. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. National Klinisk Retningslinje 

om polycystisk ovariesyndrom. 

f. DNS har ikke indsendt forslag til LVS vedr. udpegning af medlemmer til Følgegruppe til 

opfølgning på evalueringen af kommunalreformen i forhold til genoptræning og 

rehabilitering. 

 

14) Alle ansøgere om DNS medlemskab blev godkendt. Der var ingen indvendinger ved det 

efterfølgende medlemsmøde. 

 

15) Eventuelt: 

a. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en gruppe yngre læger vedr. etablering af en 

gruppe ”Yngre Nefrologer” i regi af DNS. Bestyrelsen finder, at det er et godt initiativ og kan 

tilslutte sig oplægget, herunder at gruppen udsender et oplæg og indkaldelse til stiftende 

generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til Generalforsamling i DNS ved Årsmødet 

2014. Henrik Birn vil diskutere de nærmere forhold vedr. vedtægter med gruppen. 

b. DNS har nedsat en arbejdsgruppe vedr. nefrologen/nefrologiens rolle i FAM. Gruppen består 

af Jesper Juul (Køge Sygehus, formand for arbejdsgruppen), Mette Damholt, (Rigshospitalet), 

Michael Strate (Odense Universitetshospital), Jørgen Jensen (Odense Universitetshospital), 

Hanne Mollerup (Nordsjællands Hospital Hillerød), Lena Taasti (repræsentant fra DNS’ 

uddannelsesudvalg), Tina Berg (Nordsjællands Hospital Hillerød)og Lisbet Brandi 

(repræsentant fra DNS’ bestyrelse). Lisbet Brandi redegjorde for resultatet af gruppens første 

møde. Bestyrelsen kan tilslutte sig planerne for gruppens arbejde. 

 

Bente Jespersen, Formand, DNS 

 


