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Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Nefrologisk Selskab
Lørdag den 26. maj 2018 kl 13.15-14:45
Møderum 19, Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med ERA-EDTA kongressen i København.
DNS medlemmer som ikke er registreret til kongressen kan deltage i generalforsamlingen. I givet fald
bedes du tilmelde dig generalforsamlingen via mail til secretary@nephrology.dk senest 23. maj 2018 med
henblik på at få uddelt et gæstebatch ved din ankomst til kongresområdet.
Vedlagt indkaldelsen fremsendes dagsorden og formandens beretning.
Bestyrelsens nuværende sammensætning
Lisbet Brandi (Formand)

Genvalg ikke mulig

Helle Thiesson (næstformand)

Ikke på valg

Jens S Iversen

Genvalg mulig

Rikke Borg

Ikke på valg

Henrik Birn

Genvalg ikke mulig

Iain Bressendorff

Ikke på valg

Mark Reinhard og Ditte Hansen indstilles til bestyrelsen. Jens S Iversen indstilles til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Helle Thiesson til formand for selskabet

Med venlig hilsen
Lisbet Brandi
Formand Dansk Nefrologisk Selskab

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Nefrologisk Selskab
Lørdag den 26. maj kl 13:15 til 14:45
Bella Center; møderum 19

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Uddeling af Jytte Mommsen født Køblers Legat
5. Selskabets regnskab
6. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond
7. Kontingent for kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent: 700 kr for speciallæger,
400 kr for ikke speciallæger samt 5000 kr for firmamedlemskab.
8. Meddelelser fra registerudvalget
9. Meddelelser fra uddannelsesudvalget
10. Uddannelsesudvalgets spørgeskema undersøgelse vedrørende rekruttering af yngre læger til nefrologi
11. Meddelelser fra Yngre Nefrologer
12. Meddelelser fra FAM udvalget
13. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg, EDTA-National coordinator, UEMS, DSIM og inspektorer.
14. Habilitet i DNS arbejdsgrupper
15. Valg af formand
16. Valg af medlemmer til bestyrelsen
17. Valg af revisorer
18. Eventuelle nye medlemmer af DNS
19. Eventuelt

Dansk Nefrologisk Selskab.
Formandens beretning 2017/2018
Medlemmer
Selskabets medlemstal er 345 + 3 firmamedlemskaber
Bestyrelse
Efter generalforsamlingen d. 5. maj 2017 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som
følger:
Lisbet Brandi, Nordsjællands Hospital (formand); Helle Thiesson, OUH (næstformand); Jens Schmidt
Iversen, Rigshospitalet; Rikke Borg, Roskilde –Køge Universitetshospital; Henrik Birn, Århus
Universitetshospital; Iain Bressendorff (repræsentant for Yngre Nefrologer). Sekretær Ditte Hansen, Herlev
Hospital.
Foreningen af Yngre Nefrologer (YN), som en del af DNS, har fungeret med egen bestyrelse. Iain
Bressendorff (Formand), Maria Lerche Mace (Næstformand), Mie Klessen Eickhoff, (Kasserer), Eva Gravesen
(Sekretær), Jesper Moesgaard Rantanen, Tilde Kristensen, Anders Nordholm og Philip Schytz.

Sekretariatsfunktion og hjemmeside,
Som aftalt sidste år har bestyrelsen besluttet at ansætte en hjælpekasserer. Valgt er pensioneret overlæge
Jens Gregers Sørensen. Jens har håndteret den daglige bogføring, kontakt til bank, revisor og offentlige
myndigheder – en virkelig stor aflastning for sekretærfunktionen. Stor tak til Jens. Det har været fantastisk
at få en person som foruden den økonomiske indsigt også har dyb indsigt i specialet. Selskabets sekretær
Ditte Hansen har varetaget sekretærfunktioner for medlemmer og bestyrelse
DNS hjemmesiden www.nephrology.dk er nu velfungerende.
Den interaktive CKD applikation er fuldstændig integreret ligesom DNS APP vedr. AKI og CKD ligger færdig i
APP-store og klar til download på Iphone platformen. Bestyrelsen har vedtaget at der skal udarbejdes en
Android version. Desværre er firmaet Sandbox under re-organisering, hvilket kan betyde at vi skal have fat i
en ny udbyder.
Hjemmesiden ajourføres fortsat løbende ved en stor indsats fra Webmaster sygeplejerske Mona Klausen
Storm, Odense Universitetshospital. Hjemmesiden indeholder relevante informationer for selskabets
medlemmer, herunder møder, rapporter, arbejdsgrupper og sponsorer. Bestyrelsen følger fortsat
anbefalingerne fra LVS og lægger habilitetserklæringer ud på hjemmesiden. YN har sit eget faneblad.
DNS har en Facebook side – Danish Society of Nephrology, som langsomt bliver mere aktiv

Regnskab
Selskabets økonomi er tilfredsstillende med vanlig mødeaktivitet og en række igangværende
arbejdsgrupper. Imidlertid skal den økonomiske håndtering af fremtidige årsmøder re-tænkes. Det er

tiltagende vanskeligt for firmaer at tilbyde sponsorater. I år (2018) afholder DNS ikke sit eget årsmøde
grundet ERA-EDTA møde i København. Der afholdes derfor en ”dansker aften” hvor det vil være muligt for
medlemmer af DNS at præsentere deres igangværende forskning for Selskabets øvrige medlemmer.
Medlemskontingent foreslås uændret i 2018 – dvs 400 kr for ikke speciallæger, 700 kr for speciallæger og
5000 kr for firmamedlemmer.
Selskabets egen kapital var 201.339 kr ved udgangen af 2017. Ved udgangen af 2016 var egen kapitalen
183.451 kr. En difference på +17.888 kr.

Arbejdsgrupper
1.
Tværfagligt landsdækkende udvalg vedr. palliation og maximal medicinsk
uræmibehandling (MMU)
Udvalget blev grundlagt i 2012 med henblik på at følge op på de to rapporter ”Anbefalinger for
den palliative indsats 2011 (Sundhedsstyrelsen)” og ”Maximal medicinsk uræmibehandling
(MMU) og palliation i nefrologien 2012 (DNS)”. Udvalget har for nylig udgivet en ny
rapport ”Palliativ indsats i nefrologien 2012-2017”, som kan læses på hjemmesiden under
fanen ”publikationer”
Den nye rapport indeholder al opsamlet viden i form af forslag til procedurevejledninger,
screeningsværktøjer, pjecer, forskningsprojekter, uddannelse mm. Udvalget mødes halvårligt
til gensidig orientering, undervisning og planlægning af arbejdet i de respektive afdelinger og
arbejdsgrupper.
Medlemmer af udvalget har på vegne af DNS i samarbejde med FS Nefro udarbejdet et
”Emneforslag til kommende Nationale Kliniske retningslinier, målrettet svage ældrepatienter”
som hed ”Behandlingsstrategi uden dialyse for ældre skrøbelige patienter med nyresvigt.
Forslaget er accepteret i SST og udvalget arbejder videre på udarbejdelsen af en National
Klinisk Retningeslinie (NKR)

Medlemmer af den nationale MMU-gruppe :
Læger:
Jens Kristian Madsen (Skejby), Lena Helbo Taasti (Hillerød), Birthe Thørring (Aalborg), Elizabeth Krarup
(Herlev), Inge Eidemak (RH), Edin Colic (Odense), Trine Krogsgaard (Holbæk), Charlotte Strandhave
(Holbæk), Kenneth Nielsen (Esbjerg), Thomas Guldager Lauridsen (Holstebro), Julija Tiskuviene
(Sønderborg), Ida Tietze (Viborg)
Sygeplejersker:
Lene B Thomsen (Herlev), Lil Kirkegaard Olesen (Skejby), Pernille Kjær Larsen (Skejby), Janne Kristjansen
Bjerre (Aalborg), Lene Lederballe Pedersen (Kolding ), Line Stærmose Jensen (Odense), Stina Simonsen
Theill (Holbæk), Dorthe Schlütter Hansen (Holbæk), Lone Larsen (Esbjerg), Helle Mortensen (Hillerød),
Hanne Bagger (Hillerød) Sille Larsen (RH), , Dorthe Kirk (Holstebro), Inge Kousgaard (Holstebro), Anja Olsen
(Nyk F), Tove Fibiger (Sønderborg), Marianne Nyvang (Viborg),

2.
Nefrologiens rolle i Fælles Akut Modtagelse
Denne gruppe har eksisteret siden 2013 med Jesper Juul Larsen som formand.
Holdningspapiret ”Akut nyrefunktionspåvirkning i fælles akut modtageafdeling” som er publiceret på DNS’
hjemmeside er nu omsat til en APP som er tilgængelig i App-store: ”Dansk Nefrologisk Selskab” AKI
Der er stort behov for fokus på den akutte nefrologi både i de kommende store FAM’er og de mere
specialiserede afdelinger. Gruppens arbejde vedr etablering af akut nefrologi som fagområde har ligget
stille pga manglende tid til opgaven. FAM er blevet tydeligere på alle akuthospitalerne og specialet ”Akut
Medicin” er etableret. Gruppen arbejder fortsat på opgaven. Der er overvejelser om hvorvidt den nye
situation skal give anledning til justering af opgaven.
Udvalgets medlemmer er følgende:
Jesper Juul (Formand, NOH), Mette Damholt (Rigshospitalet), Lena Helbo Taasti (NOH), Lisbet Brandi (DNS
bestyrelsesrepræsentant), Bo Broberg (Herlev), Lene Boesby (Roskilde)
Der mangler repræsentation fra Fyn og Jylland
3.
Glomerulonefritis
Gruppen er færdig med et holdningspapir for behandling af glomerulonefritis. Det er aktuelt i høring blandt
selskabets medlemmer.
Medlemmer af arbejdsgruppen er aktuelt:
Wladimir Szpirt (RH), Jon W. Gregersen (Aalborg), Rie Glerup (Aalborg), Gert Nielsen (Holbæk), Edin Colic
(OUH), Per Ivarsen (Skejby), Elizabeth Krarup (Herlev) og Ditte Hansen (Herlev)

4.
Dansk Nefrologis historie
Opgaven er næsten færdiggjort – det er sproglige korrektioner som står tilbage. Det er et stort og vigtigt
arbejde som er udført. På vegne af bestyrelsen gerne vil jeg gerne takke gruppen for det.
Medlemmer af arbejdsgruppen er:
Hans Erik Hansen, Hans Ejlif Jørgensen, Svend Strandgaard, Niels Henrik Von Holstein Rathlou, Niels A
Larsen og lektor Ole Frederiksen.
Videnskabelige møder
1.
DNS Årsmøde 5.-6. maj 2017 i København
Der stor tilslutning til mødet. Selskabets sekretær Ditte Hansen takkes for en kæmpe indsats og et meget
velgennemført møde.
2.
Heldagsmøde 5. oktober 2017 Odense

Dette møde var arrangeret i samarbejde med Dansk Reumatologisk Selskab og Dansk Nefrologisk Selskab
Første del af mødet handlede om lupus nefritis. Den udenlandske oplægsholder var Dr David Jayne fra
Cambridge.
Et spændende møde med præsentation af cases samt et oplæg fra den danske vasuclitis gruppe om en
mulig kommende dansk guideline. Danske oplægsholdere var Niels Marcussen, Anne Voss og Helle
Thiesson
Andel del af mødet handlede om urinsur gigt. Der var 2 udenlandske oplægsholdere. Professor Lisa Stamp
fra New Zealand som fortalte om behandlingsmulighederne mens Dr. Jose Luno fra Madrid fortalte om
effekten af at sænke p-urat på progression af nyretab. Resten af mødet handlede om cardiovasculær risiko
ved hypruricæmi. Der udspandt sig flere Interessante diskussioner. Danske oplægsholdere var Kasper
Sølktoft Larsen og Melanie Morillon

3.
Eftermiddagsmøde 20. september 2017, Kastrup
Forud for Nordiske Nyredage i Malmö afholdt DNS et mindre møde: Kidney size, hydration and tolvaptan in
ADPKD. Et Sponsorat fra Otsuka gjorde det muligt at invitere prof VicenteTorres fra Mayo Clinic til at holde
et oplæg om brugen af Tolvaptan til behandling ved ADPKD. Lisbet Brandi (NOH), Martin Egfjord (RH) og
Brian Stausbøll Grøn (AUH) holdt efterfølgende korte oplæg om igangværende studier, som der var
mulighed for at diskutere. Et spændende koncept som kunne overvejes en anden gang

4.
Heldagsmøde 1.Marts 2018, Amtssygehuset Århus
Første session handlede om hjemmedialyse. Det udenlandske oplæg blev givet af Andrew Davenport fra
Royal Free Hospital, London , mens de danske oplæg blev leveret af James Heaf og Johan Povlsen. Sandip
Mitra fra University of Manchester skulle også have været kommet, men fik desværre forfald på dagen
Anden session handlede om Maximal Medicinsk uræmibehandling. Det var arrangeret af Dansk Nefrologisk
Selskab og FS-Nefro i fællesskab. Dr. Emma Murphy fra University of Southampton leverede et spændende
oplæg. Inge Eidemak og Jens Kristian Madsen stod for de danske oplæg

Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond og Rejsefond 2015
I år var prioriteret yngre forskere mhp igangsættelse af nye projekter. Beløbsrammen var sat til maximalt
30.000 kr pr projekt
Der var i alt 20 rettidigt indsendte ansøgninger til DNS Forskningsfond, heraf 15 ansøgninger om
projektstøtte og 5 ansøgninger om rejselegater.
Der var 435.000 kr til uddeling. 100.000 kr er bundet til gæsteforelæsere, 26.000 kr til rejselegater.
Der blev fordelt 360.000 kr til 12 projekter og 13.500 kr fordelt på 2 rejseansøgninger.

Desuden bevilgedes 100.000 kr. fra DNS Forskningsfond til DNS til foredrag og videnskabelige møder i DNS
regi. DNS bestyrelsen besluttede samtidigt at supplere med 100.000 kr. fra DNS’ driftskonto.

Mommsens Legat
Bestyrelsen har besluttet at tildele Selskabets hædersbevisning i 2018 til Overlæge Ph.D. Marianne Rix, RH
og 1. reservelæge PhD Frank Holden Mose , AUH
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)
Årsrapport 2017
Alle centre har afsluttet indberetning for 2017, så rapporten forventes at kunne præsenteres til årsmødet.
Stor tak til afdelingernes registeransvarlige sekretærer og læger. Data er valide og til stor nytte, også I
stigende grad til forskningsprojekter. Medlemmerne vil få henvendelse, når Årsrapporten er tilgængelig på
hjemmesiden. Som sidste år udkommer først en blå rapport med de indikatorer, vi er pligtige til at levere,
og senere en rød rapport med flere detaljer og særrapporter efter medlemmernes og Registerudvalgets
ønsker.
Danske Regioner har gennem RKKP givet en ny treårig bevilling 2017-2021. Budgettet for DNSL i 2018 er
141.000 hvoraf 125.000 er aflønning for den driftsansvarlige, og 16.000 kroner for mødeaktivitet.
I samarbejde med Kardatabasen afprøves lige nu en karadgangsdatabase for kroniske
hæmodialysepatienter. Af praktiske, lovmæssige og tidsmæssige grunde har det været meget svært at få i
gang. Stor tak til alle nefrologiske afdelinger i landet for den positive deltagelse og især tak til Marianne Rix
for den store og vedholdende indsats
I øvrigt henvises til Forord ved registerudvalgs formanden James Heaf i den Røde Rapport

Den nefrologiske speciallægeuddannelse
Rekruttering:
Søgningen til introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i nefrologi er tilfredsstillende.
Rekrutteringskurserne i Sandbjerg er desværre nedlagt som følge af ændrede regler for støtte fra
Medicinalindustrien
Specialespecifikke kurser:
Hovedkursusleder er afdelingslæge Lene Boesby, Roskilde, der tilsikrer, at alle læger i
speciallægeuddannelse har mulighed for at få de nødvendige kurser, effektueret af delkursusledelser.
Kommende kurser annonceres på hjemmesiden. Sekretær Christina Rasmussen, Roskilde, er
hovedkursusledersekretær.
I år afholdes to kurser – Transplantation og Immunologi samt Hypertension.
Som hovedkursusleder har Lene Boesby erstattet Peter Clausen i uddannelsesudvalget under DSIM samt i
det koordinerende uddannelsesudvalg i DNS. Lena Taasti er DNS repræsentant

Koordinerende uddannelsesudvalg
Sammensætning og mødereferater fremgår af hjemmesiden.
Udvalget arbejder videre med visionsplan for efteruddannelse af speciallæger i nefrologi.
Resultatet af en spørgeundersøgelse omkring uddannelsesforholdene på de danske hospitaler er
gennemført. Resultatet kan ses på hjemmesiden under fanebladet ”publikationer”.
Undersøgelsesresultatet indgår i en Sundhedspolitisk debatartikel i Ugeskrift for Læger 2017(9);257
Der er gennemført en spørgeundersøgelse blandt de uddannelsesansvarlige overlæger om det er "de
rigtige" yngre læger som rekrutteres til specialet. Resultatet er under bearbejdning og forventes fremlagt
på Generalforsamlingen.
Udvalget takkes for et stort og vigtigt arbejde.
Nyt fra UEMS (European Union of Medical Specialist) Renal Section.
Pernille Mørk Hansen skriver:
Nyt fra UEMS’ (European Union of Medical Specialist) nefrologiske sektion.
Ved ERA-EDTA ,Madrid 2017, afholdes 3. juni for første gang et symposium med titlen ”Education in
Nephrology”.
I marts 2017 blev den første europæiske multiple choice eksamen, UEMS Renal Specialty Certificate
Examination, afholdt. Der var tilmeldt lidt over 200 læger fra hele Europa heraf 5 fra Danmark. Eksamen
indgår i enkelte lande som en obligatorisk del af uddannelsen til speciallæge, men er i de fleste lande
frivillig. Eksamens gebyret, aktuelt 600 euro, betales flere steder af det nationale nefrologiske selskab.
Eksamens form, afvikling og sværhedsgrad vil kontinuerligt blive evalueret.
I 2016 har arbejdsgruppen nedsat under titlen “Strategies for recruiting excellent fellows in nephrology”,
udsendt et spørgeskema til henholdsvis uddannelsessøgende læger og seniore læger i EU. Skemaet skulle
være med til at belyse hvorfor læger henholdsvis vælger/fravælger en speciallægeuddannelse i nefrologi.
Svarprocenten har været utilfredsstillende (486 personer har returneret skemaet, heraf 57 fra DK) og det er
besluttet, at skemaet skal genfremsendes.

Dansk Selskab for Intern Medicin
DSIM er paraplyorganisation for de medicinske specialer. Jens Schmidt Iversen er DNS repræsentant i DSIM
bestyrelsen. Rikke Borg er suppleant
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i DSIM Årsmøder, der giver mulighed for opdatering af
viden om de andre medicinske specialer og inspiration til vores involvering og bidrag til behandling af
medicinske patienter. Ved årsmødet 2. marts 2018, der i år drejede sig om ”Biologisk Behandling” bidrog
DNS med et indlæg ” Fra doping til manipulation af immunforsvaret” ved Ledende overlæge , dr. med Hans
Dieperink, Nefrologisk Afdeling, Odense UniversitetsHospital
Samarbejde med Nyreforeningen
Nyreforeningens Forskningsfond:
Helle Thiesson fra Dansk Transplantationsselskab og Lisbet Brandi har assisteret Nyreforeningen 8. februar
2018 i vurdering af ansøgere til Nyreforeningens forskningsfond. Der var mange gode ansøgninger.
Uddelingen har fundet sted ved Nyreforeningens Innovationskonference 8. Marts 2018 på Panum
Instituttet
Fælles strategi mod nyresygdom:

Der stiles mod halvårlige møder mellem formandskaberne for DNS og Nyreforeningen. Der har været
afholdt to møder med deltagelse af Ditte Hansen og Lisbet Brandi
Afsluttende kommentarer
Efter 4 år som formand for bestyrelsen i DNS vil jeg gerne takke foreningens medlemmer for den
æresbevisning det er at blive valgt som formand til en for det nefrologiske speciale så vigtig post. Det har
været arbejdsomt, sjovt og lærerigt. Samtidig vil jeg gerne takke de bestyrelsesmedlemmer jeg har arbejdet
sammen med i årene for at dele ud af deres fantastiske entusiasme, arbejdsiver og viden. Til sidst vil jeg
gerne takke sekretær Ditte Hansen for hendes helt uvurderlige indsats. Uden hende havde det ikke været
muligt at levere hvad der er leveret i årene der er gået
Jeg vil ønske den kommende bestyrelse rigtig god arbejdslyst og håber for dem at de får den samme
fornøjelse ud af det som jeg har haft
Gentofte, den 7. maj 2018
Lisbet Brandi
Formand
Dansk Nefrologisk Selskab

