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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 29. april 2016 

Referatet blev godkendt uden kommentarer 

3. Præsentation af interaktiv løsning for CKD rekommandationer 

Foreløbig app version præsenteres på ipad. Versionen rundsendes i bestyrelsen til gennemsyn og forslag til 

forbedring. 

4. Årsmøde 2017 

a. Sted 

Det blev vedtaget at afholde årsmødet på Herlev hospital. Middag og overnatning er fortsat under 

endelig afklaring.  

b. Budget og fremtidig regnskab 

Vi undersøger muligheder for fremtidig årsmøderegnskab ved lægeforeningen eller revisor. 

c. Temaer til næste årsmøde 

i. Update på diabetiske senkomplikationer 

1. retinopati (Rikke) 

2. fodsår (Rikke) 

3. gastric pacemaker (Henrik) 

4. nyresygdom, hvornår er biopsi indiceret (Henrik) 

ii. Behandling af type 2 diabetes hos kronisk nyresyge (Rikke) 

iii. Mikrobiomet og nyresygdom (Rikke) 
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iv. Bente Jespersen adspørges om Claus Brun foredrag (Henrik) 

v. Yngre læge undervisning fredag: Yngre nefrologer adspørges (Lisbet) 

5. Fremtidige møder 

a. Videnskabeligt møde på Roskilde Sygehus den 9. februar kl 12-18. Nefrotisk syndrom og sekundær 

hypertension. Foredragsholdere er næsten på plads. 

Bestyrelsesmøde kl 9-12 

b. Videnskabeligt heldagsmøde 5. oktober 2017 

6. Dimensioneringsplanen for speciallæger 

Det udsendte materiale fra LVS er sendt til centrene til kommentering. Lisbet udarbejder et høringssvar på 

baggrund af indkomne kommentarer. Fristen er endnu ikke udløbet 

7. Høringssvar akut nefrologi i FAM 

FAM gruppen arbejder med de indkomne høringsforslag, og tilpasser en endelig version af retningslinien for 

AKI. 

Gruppen arbejder stadig på etablering af fagområde i akut nefrologi. 

8. Publikation af nefrologiens historie 

 DNS stiler mod publikation af værket om nefrologiens historie som e-bog med ISBN-nummer. Morten Buus 

Jørgensen vil blive adspurgt om mulighed for at hjælpe med dette. (Jens)   

9. Resultater af undersøgelsen af nefrologiske speciallægers efteruddannelse 

Problemet omkring det ikke dækkede behov for lægelig efteruddannelse bør løftes af regionerne. Bestyrelsen 

vil overveje hvordan resultaterne kan synliggøres. 

Aktuelt tilbyder DNS uddannelse i form af 2 heldagsmøder og et 2-dage langt årsmøde hvert år. Bestyrelsen 

vil foreslå at uddannelsesudvalget undersøger hvorvidt der er mulighed for at filme disse møder og lægge 

dem på hjemmesiden til download af nefrologer som ikke kan være fysisk tilstede ved møderne. 

10. Nyt fra udvalg 

a. DSIM 

Bestyrelsen vil adspørge Bo Feldt-Rasmussen om mulighed for at repræsentere DNS til DSIM 

årsmødet 2017 hvor emnet er overdiagnosticering og overbehandling. 

b. Glomerulonefrit gruppen 

Gruppen stiler mod at et udkast til retningslinjer foreligger i foråret 2017 

11. Orientering fra formanden: 

a. Guidelines for prævention of CVD 

Punktet blev udsat til næste møde grundet tidspres 

b. LVS høring: Forslag til lov om ændring af regionernes finansiering (Ændret kommunal medfinansiering, 

indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfondsprojekter 

mv.) DNS har ingen kommentarer.  
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c. LVS høring: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske 

færdigbehandlingsdage) DNS har ingen kommentarer 

d. Indkomne forslag 

Der er indkommet et forslag fra et medlem. Det foreslås at DNS laver anbefaling om fravalg af 

marevan behandling hos dialyse patienter. DNS bestyrelse ser det ikke som en opgave for 

DNS at udtale sig kategorisk om behandlingsvalg. Derimod vil DNS gerne bidrage til 

afdækning af viden indenfor diverse nefrologiske emner og således afholdt DNS i 2015 et 

medlemsmøde med netop AK behandling som tema. 

Der er indkommet 3 nye ansøgninger om medlemskab. Disse vil blive forlagt ved eftermiddagens medlemsmøde med 

henblik på optagelse i selskabet. 

12.  Eventuelt 

a. Forskningsfonden skal i år prioritere yngre forskere som er medlem af DNS. Midlerne uddeles med 

henblik på igangsættelse af nye projekter. Bevillingen må forventes at være max 30.000 kr per 

projekt. 

b.  Nyt bestyrelsesmøde tirsdag den 13. december  

 

 

Lisbet Brandi 

Formand DNS 

Referent 

Ditte Hansen 

 


