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Referat fra bestyrelsesmøde 

Dansk Nefrologisk Selskab  
8. oktober 2015 kl. 09.00  

 

Tilstede 

Lisbet Brandi, Henrik Birn, Niels Henrik Buus, Helle Thiesson, Susanne Bro, Rikke Borg, Ditte Hansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. maj 2015 

Referatet har været rundsendt i bestyrelsen og er godkendt og lagt på selskabets hjemmeside 

3. Konstituering af bestyrelse 

Bestyrelsen konstituerede sig med Lisbet Brandi som formand og Helle Thiesson som næstformand. Ditte 

Hansen fortsætter som sekretær for DNS. 

4. Bestyrelsesmedlem i uddannelsesudvalg 

Rikke Borg vil fremover repræsentere bestyrelsen i uddannelsesudvalget 

5. Nyt fra udvalg 

a. Uddannelsesudvalg. Udvalget har udarbejdet et spørgeskema til at afdække speciallægers 

efteruddannelse. Udgifter til spørgeskemaet er 3000 kr.DNS bevilger 3000 kroner til finansiering af 

skemaet. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen skal forelægges bestyrelsen inden, den 

offentliggøres 

b. FAM-udvalg: Udvalget er ikke mødtes henover sommeren. Næste møde er 11/11-15. FAM-gruppen 

arbejder aktuelt med revision af vejledning for udredning og behandling af AKI.   

DNS bestyrelse finder, at det vil fremme interessen for at arbejde med akut nefrologi, hvis der 

etableres et fagligt forum i DNS regi for læger med interesse for akut nefrologi, herunder nefrologer i 

akut modtagelser. Bestyrelsen vil endvidere forespørge FAM-gruppen, om den vil udarbejde et udkast 

til rammerne for DNS certificering af læger indenfor subspecialet akut nefrologi. Udkastet skal drøftes 

på næste generalforsamling. 

c. Registerudvalg: 

PROCRIN: Der kan aktuelt ansøges om midler til forskning i kliniske databaser. Ansøgningsfrist og 

procedurer er slået op på DNS hjemmeside 

DNS bestyrelse vil invitere registerudvalget til fællesmøde i forbindelse med Årsmødet den 29. marts 

2016 kl 8-9 
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I efteråret 2016 afholdes statistikkursus Undervisere er bevilget af EDTA. Lisbet og Ditte arrangerer 

sted for kurset. 

d. Glomerulonefritis-udvalg: 

Ditte Hansen overtager Henrik Birns funktion som bestyrelsesrepræsentant i udvalget 

e. DSIM: Rikke Borg indtræder som DNS repræsentant i DSIM og Lisbet Brandi fortsætter som suppleant. 

f. CKD-gruppen: Nyreforeningen har bevilget midler til forarbejdet med oprettelse af CKD database. 

Gruppens arbejde er midlertidigt bremset af, at mulighederne for at få adgang til patientdata gennem 

DAK-E ikke længere er til stede. Bevillingen forventes dog brugt i løbet af 2016, såfremt der skabes 

muligheder for datafangst gennem andre, eksisterende databaser.  

6. Vision for fremtidens sundhedsvæsen udarbejdet af Lægeforeningen 

Visionen har været rundsendt i bestyrelsen og er taget til efterretning. 

7. Behandling af polycystisk nyresygdom. 

DNS mener der er behov for ensartede, landsdækkende retningslinjer for behandling med tolvaptan i 

Danmark. DNS har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på indikation og behandlingsmåde. 

Endvidere overvejes det at gennemføre en dansk sundhedsøkonomisk beregning, før der kan tages endelig 

stilling til en behandlingsalgoritme. DNS har informeret KRIS om at dette arbejde aktuelt pågår.  

ERA-EDTAs arbejdsgruppe for arvelige nyresygdomme forventes i samarbejde med ERBP at præsentere et 

position statement for tolvaptan behandling ved ADPKD i slutningen af 2015. De engelske NICE guidelines er 

offentliggjort i september. Gruppen vil inddrage disse i deres arbejde. 

Arbejdsgruppen vil ansøge om regionale midler til at etablere national RCT med tolvapten.  

8. Årsmøde 

Årsmøde 29.-30. april 2016 på Scandic Sydhavnen i København. 

Tema fredag: Kronisk dialyse behandling. Acces og infektioner. HDF. Dialyse dosis. 

Claus Brun forelæsning: foredragsholder drøftes ved november møde 

Tema lørdag: Levende donation: Etik for valg af donor. 

Oplæg ved historiegruppen: Dansk nefrologis historie  

Bestyrelsesmødet afholdes torsdag aften inden Årsmødet. 

 

9. Fremtidige møder 

a. Fælles møde med Dansk Hypertensionsselskab 2. marts 2016 i Odense. Session om VEGF-hæmmere er 

arrangeret af DAHS.  Helle Thiesson repræsenterer DNS i planlægningsgruppen. DNS foreslår at 

afholde en session om præeklampsi. 

b. Bestyrelsesmøde 25. november kl 17 på Hotel Grand i Odense 

10. Ansøgningsskema forskningsfond/rejsefond revision 

Skemaet tilrettes til næste ansøgningsrunde 

11. Nyreforeningens værktøj til valg af dialyseform 

Nyreforeningen har fået bevilget penge af TrygFonden til at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til patienter 

som hjælp til valg af dialyseform. Der er tale om et elektronisk værktøj, som kan bruges af patient og familie. 

DNS foreslår materialet præsenteres ved næste samarbejdsmøde mellem nyreforeningen og DNS. 
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12. Oplægsholder DSIM 

DSIM har 100 års jubilæum i 2016. Årsmødet finder sted 18. marts 2016 i København med titlen: Historiske 

vendepunkter og nye landvindinger indenfor de interne medicinske specialer.  

Overlæge Kaj Anker Jørgensen vil repræsentere Dansk Nefrologisk Selskab med forelæsning om 

nyretransplantationer før og nu 

13. Inspektorrapport Sønderborg 

Der har været inspektorrapport på Sygehus Syd Sønderjylland i februar 15. Inspektorrapporten forligger på 

SST hjemmeside. 

14. Ansættelsesudvalg 

Michael Munch, overlæge Roskilde Sygehus, Lena Taasti overlæge Hillerød Sygehus, Kristian Bergholt Buhl 

yngre læge Odense Universitetshospital og Krista Dybtved Kjærgaard yngre læge Aarhus Universitetshospital, 

er indstillet som DNS repræsentanter i ansættelsesudvalg for hoveduddannelsesstillinger i intern medicin: 

nefrologi. 

15. Orientering fra formanden: 

a) Der har været afholdt møde mellem Nyreforeningen, Lisbet Brandi og Ditte Hansen hvor man 

diskuterede fælles berøringsflader med henblik på at sikre samarbejdsrelationer 

b) LVS har bedt om indstillingen af personer til SSTs udvalg for kræft. DNS har valgt ikke at 

indstille nogen til dette udvalg. 

16. Godkendelse af nye medlemmer 

Der var indkommet 8 ansøgninger om optag af lægefaglige medlemmer. Alle ansøgninger blev imødekommet. 

17. Eventuelt 

a. Støtte til karrieredagen ved KU. 

DNS har tidligere drøftet ansøgning om økonomisk støtte til karrieredag for stud med på KU. 

Arrangementet er regionalt arrangeret og dækning af udgifter må søges i regionen. 

b. Codan/SEB hæderspris og Marie og August Krogh pris: DNS ønsker at indstille professor Boye L. 

Jensen, Odense Universitet til begge priser. Niels Henrik Buus, udarbejder indstillingen. 

 

Formand Lisbet Brandi 

Referent Ditte Hansen 

 


