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Tilstede: Lisbet Brandi, Thomas Elung-Jensen, Niels Henrik Buus, Jan Carstens, Susanne Bro, Henrik Birn, 

Ditte Hansen 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. september 2014 

Referatet blev godkendt 

3. Årsmøde 

a. Program 

Oplæg til indhold af program med tema AKI er udarbejdet af Mette Damholt. Der stiles mod 

to AKI foredrag fredag eftermiddag, samt et AKI foredrag lørdag eftermiddag. AKI 

undervisning for yngre læger fredag formiddag. Susanne Bro og Thomas Elung-Jensen 

arbejder videre på AKI program sammen med Mette Damholt. 

Claus Brun: På baggrund af Claus Bruns nylige dødsfald indledes med mindeord   Overlæge 

Anne-Lise Kamper RH indstilles til at holde Claus Brun forelæsningen. 

b. Pris 

Fastholder samme pris som sidste år. 200 kr for deltagelse i mødet og 400 kr for deltagelse i 

middag. Ved for sen tilmelding er prisen ligeledes uændret 400 kr. hhv. 600 kr. for møde hhv. 

middag. 

4. Videnskabeligt møde februar 2015 

26. februar 2015: Renal amyloidose. Henrik Birn undersøger dette nærmere 

Fremtidige emner: dialyseadgang 

5. Jo før jo bedre. Fokus på CKD?  

DNS er opmærksom på dette politiske udspil, som ikke omtaler CKD. Når rapporten ”Kronisk 

nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering” udkommer, overvejes det at udsende en 
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pressemeddelelse for at gøre opmærksom på DNS’ initiativer for bedre udredning og behandling af 

let og moderat CKD. 

6. Nyt fra udvalg 

Intet nyt siden sidst 

7. CODAN/SEB pris 

Bo Felt-Rasmussen indstilles. Henrik Birn laver indstillingen 

Pernille Mørk indstilles til uddannelsespris. Lisbet Brandi og Ditte Hansen laver indstilling 

8. Nyt om specialeplan 

Specialeplanen er indsendt til den regionale baggrundsgruppe til vurdering og vi afventer 

tilbagemelding herfra. 

9. LVS forespørgsel om NKR 

Selskabet har aktuelt 6 kliniske retningslinjer og 2 under udarbejdelse. Der anvendes ikke nogen 

bestemt metode ved udarbejdelse af retningslinjer. Nogle retningslinjer er tilpasning af 

internationale retningslinjer til danske forhold, og øvrige baserer sig på litteratur gennemgang og 

review. 

10. Specialist til IRF hjertekredsløbsgruppe 

Thomas Elung-Jensen indstilles 

11. DSIM udpegning til IRF gruppe vedrørende smerter og muskel/knogler 

DNS har ingen umiddelbare kandidater til disse grupper 

12. NIR intravaskulære katetre 

Vi har diverse kommentarer til rapporten. Medlemmerne af DNS bestyrelse vil sammenfatte deres 

kommentarer, der indsendes som fælles høringssvar. 

13. Orientering fra formanden: 

a. LVS har udbedt forslag til NKR:  Maksimal Medicinsk Uræmibehandling (MMU) og palliation 

ved terminal nyresygdom er meldt ind som emne til NKR fra DNS 

b. DNS har modtaget et sponsorat fra Otsuka Pharma til DNS som tilskud til udgifterne ved 

udvikling af en interaktiv, internet-baseret løsning med det formål at gøre resultaterne af 

rapporten ”Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering” offentlig og nemt 

tilgængelig for læger. 

c. Professor Erik Ilsø Christensen er blevet indstillet af DNS til Marie og August Krogh Prisen 

2015 

d. Nordisk møde om VTEC/HUS:  DNS foreslår Hans Dieperink som foredragsholder fra 

nefrologien. Afholdes først i det nye år 

14. Godkendelse af nye medlemmer 

Nye medlemsansøgninger blev godkendt 

15. Eventuelt 
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Der er ca. 70 medlemmer som ikke er på mailliste. Vi gør opmærksomme på tilmelding til 

nyhedsmail ved indmeldelse 

Sandbjergkurset: Amgen har i lighed med tidligere tilbudt DNS et sponsorat til afvikling af kurset. 

Sponsoratet udbetales fremover direkte til DNS.  

Der etableres en fane på DNS’ hjemmeside til offentliggørelse af sponsorater i alfabetisk rækkefølge 

for hvert år. 

 

 

Lisbet Brandi  

formand DNS 

(ref Ditte Hansen) 

 

 

 

 

 


