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Tilstede  

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

Brandi, Niels Henrik Buus, Ditte Hansen og Henrik Birn. 

Afbud  

Thomas Elung-Jensen. 

 
 

1) Dagsorden blev godkendt. 

2) Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

3) Efter henvendelse fra Dansk Hypertensionsselskab planlægges et fælles, videnskabeligt møde i 

Odense den 25. september 2014 med temaet renal denervering, renovaskulær hypertension og 

betydningen af salt ved CKD. Jan Carstens vil indgå som DNS’ repræsentant i planlægningen af 

mødet. Endvidere planlægges et heldagsmøde torsdag den 30. 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. Sidstnævnte forudsætter deltagelse fra de øvrige selskaber, der indgår i 

arbejdsgruppen. 

4) Dansk Nefrologisk Selskabs Årsmøde 2015 afholdes den 8.-9. maj 2015. 

5) Bestyrelsen diskuterede forskellige muligheder for samarbejde med den Internationale 

Verdensnyredag. Det besluttedes, at man i første omgang vil tilbyde at lægge et link til aktiviteterne 

på DNS hjemmeside. 

6) Endeligt regnskab 2013 blev godkendt af Bestyrelsen. 

7) Bestyrelsen besluttede på møde den 27. februar 2010 at overføre 150.000 kr. fra Dansk Nefrologisk 

Selskab til Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond. I lyset af udsigten til et lavere afkast fra 

Forskningsfonden i 2014 besluttes det, overføre 50.000 kr. med henblik på uddeling i 2015 og 

100.000 kr. til den bundne kapital.  

8) Bente Jespersen redegjorde for arbejdet med nationale kliniske retningslinier og forslog, at Dansk 

Nefrologisk Selskab i lighed med andre lægefaglige selskaber tog initiativ til at udarbejde faglige 

retningslinier med udgangspunkt i udkast fra arbejdsgrupper og efterfølgende møder, hvor disse 

blev diskuteret. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, idet man dog også imødeser et betydeligt 

arbejde i forbindelse med en sådan proces. Man vil derfor gerne teste modellen på enkelte 

områder før det udbredes. Forskellige emner, der evt. kunne gøres til genstand for en sådan ad hoc 
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udarbejdelse af kliniske retningslinier, blev diskuteret. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet sig for 

et emne. 

9) Bestyrelsen indstiller Karsten Sølling og Robert Smith Petersen som revisorer for Dansk Nefrologisk 

Selskab. Hans Erik Hansen takkes for mange års indsats som selskabets revisor og dirigent ved 

generalforsamlingen. 

10) Foranlediget af henvendelse fra overlæge Jens Kristian Madsen vil Bestyrelsen gerne understrege, 

at der i forbindelse med en rejsebevilling fra DNS Forskningsfond i 2014 ikke er knyttet betingelser 

eller forventning fra selskabet om en særlig aktuel indsats i forhold til styrkelse af palliativ 

behandling i nefrologien. 

11) Fuldmagt til DNS’ konti overdrages til Lisbet Brandi, Ditte Hansen og Marianne Prieme. 

12) Der er ikke indkommet forslag til et nyt logo for DNS. Bestyrelsen har besluttet at sætte arbejdet i 

bero. 

13) Orientering fra formanden: 

a. DNS har i forbindelse med høring vedr. udkast til bekendtgørelser om ændring af 

bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger ("5 års-regel") meddelt LVS, at man 

anbefaler en yderligere forlængelse.  I fald den bevares, men forlænges, anbefales, at 

bekendtgørelsen udformes med generel tilbagevirkende kraft omfattende alle læger, som 

endnu ikke er påbegyndt hoveduddannelse.  

b. Forespurgt af ERA-EDTA skønner DNS ikke, at man har mulighed for at etablere en 

selvstændig udstilling ved ERA-EDTA mødet 2014 i Amsterdam. 

c. DNS har fra LVS modtaget Europarådets arbejdsdokument vedr. forskning i humant 

biologisk materiale til høring. Jan Carstens vil gennemlæse materialet. 

d. DNS har udpeget Krista Kjærgaard, hoveduddannelseslæge i Region Nord, som ny yngre 

læge repræsentant ved ansættelsessamtalerne til hoveduddannelsesstillinger. 

e. DNS har modtaget en invitation fra the International Society of Nephrology (ISN), the South 

African Renal Society (SARS), the African Association of Nephrology (AFRAN) and the Renal 

Care Society of South Africa (RCSSA) til at indrette en udstilling ved WCN 2015. DNS finder 

ikke, at udbytte ved en sådan udstilling vil stå mål med det arbejde og de udgifter, der er 

forbundet ved at etablere den. 

f. DNS har med tilladelse fra webmaster Mona Klausen godkendt, at forsiden fra selskabets 

visionsrapport afbildes på hjemmesiden for Bjørnows Fond. 

g. Bente Jespersen og Jeppe Hagstrup Christensen vil repræsentere DNS ved National Society 

Dinner den 31. maj 2014 i forbindelse med ERA-EDTA mødet i Amsterdam. 

h. Sundhedsstyrelsen har godkendt en revideret målbeskrivelse vedr. hoveduddannelsen i 

intern medicin:nefrologi.  

i. Bente Jespersen har overfor LVS’ Bestyrelse gjort opmærksom på en manglende villighed 

blandt offentlige myndigheder til at dække udgifter for specialselskaberne og deres 

medlemmer i forbindelse med udførelse af opgaver efter anmodning fra selvsamme 

myndigheder.  

j. DNS har modtaget en henvendelse fra promedicin.dk med henblik på udpegning af en 

nefrolog, der kan påtage sig opgaven med at foretage en evidensbaseret gennemgang af 

forskellige indholdsstoffer i forbindelse med validering præparattekster vedr. doseringer til 

patienter med nedsat nyrefunktion. Bestyrelsen kan tilslutte sig, at Johan Povlsen påtager 

sig opgaven, hvis han har mulighed herfor.  

k. Bente Jespersen og Henrik Birn holder den 5. maj 2014 møde i Aarhus med Christel 

Schaldemose (MEP, socialdemokratiet) medlem af MEP Group for Kidney Health for bl.a. at 
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diskutere de menneskelige og samfundsmæssige problemer forbundet med kronisk 

nyresygdom. 

l. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring over udkast til bekendtgørelse om 

udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til 

børnevaccinationsprogrammet m.v. 

m. DNS har ikke ønske at indstille medlemmer til en projektgruppe vedr. IT-udbud for kliniske 

kvalitetsdatabaser. 

14) Alle ansøgninger om medlemskab af DNS blev godkendt. 

15) Eventuelt. 

a. Ditte Hansen blev valgt til ny sekretær i Dansk Nefrologisk Selskab.  

b. Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 3. april 2014 tages til efterretning. 

c. Bestyrelsen kan tilslutte sig, at Bente Jespersen fortsætter som DNS’ repræsentant i LVS. 

d. Susanne Bro orienterede om arbejder i DSIM, herunder om afholdelse af ekstraordinær 

generalforsamling tirsdag den 13. maj i forbindelse med vedtægtsændringer. Næste 

Hagedorn-møde afholdes den 27. marts 2015 med temaet ”Inflammation”. Fra 2014 

opkræves atter kontingent til DSIM via de faglige selskaber. 

e. Bestyrelsen besluttede, at alle bestyrelsesmedlemmer fremover skal afgive 

habilitetserklæring, som skal være tilgængelig på DNS hjemmeside.  

f. Foruden bestyrelsesmøde den 25. september 2014, planlægges bestyrelsesmøde den 27. 

november 2014, kl. 17.   

 

Bente Jespersen,  

Formand, DNS 

 


