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Generalforsamling i Dansk Nefrologisk Selskab 
 

Lørdag den 26. maj 2018  
  

1. Valg af dirigent  
Svend Strandgaard blev valgt som dirigent af en enig generalforsamling.  

 
2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger.  
 

3. Formandens beretning  
Formandens beretning havde været rundsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der 
var ingen spørgsmål til beretningen. 
 

4. Uddeling af Jytte Mommsen født Køblers Legat  
Frank Holden Mose og Marianne Rix blev tildelt Mommsens legat for en ekstraordinær indsats 
for dansk nefrologi. Formand Lisbet Brandi overrakte priserne.  
 

5. Selskabets regnskab 
Jens Gregers Sørensen fremlagde regnskabet. DNS er nu moms registreret. Regnskabet blev 
godkendt uden anmærkninger. 
 

6. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond  
Formand Lisbet Brandi redegjorde for forskningsfondens udlæg. 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. 
 

7. Kontingent for kommende år 
Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent: 700 kr for speciallæger, 400 kr for ikke 
speciallæger samt 5000 kr for firmamedlemskab. Der var ingen indvendinger mod dette. 
  

8. Meddelelser fra registerudvalget  
Der arbejdes fortsat på etablering af et CKD register, dette i første omgang uden indberetning 
fra alm. Praksis.  
 

9. Meddelelser fra uddannelsesudvalget 
Lena Taasti stopper som formand i uddannelsesudvalget efter 14 år. Lene Boesby fortsætter på 
posten. 
  

10. Uddannelsesudvalgets spørgeskemaundersøgelse vedrørende rekruttering af yngre læger til 
nefrologi 
Tobias Bomholt fremlagde resultaterne ift. mulige indsatsområder mhp. fortsat at rekruttere 
yngre læger til nefrologien. Halvdelen af de adspurgte traf allerede beslutning om et 
ansættelsesforløb i nefrologien under studiet eller KBU. De to hyppigste inspirationskilder til 
at søge det nefrologiske speciale er ”klinisk arbejde” og ”blev inspireret af kollega”. Ca. 15 % 
kan se sig selv arbejde i en akutmodtagelse. Der er en tendens til bekymring blandt deltagerne 
i undersøgelsen ift. muligheden for at få en slutstilling inden for nefrologien. 
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Uddannelsesmiljøerne blev også evalueret i undersøgelsen, de blev ratet til 3,6 (skala fra 1-5 
hvor 5 er bedst). Der blev ved undersøgelsen ikke taget højde for regionale forskelle.   
 

11. Meddelelser fra Yngre Nefrologer  
Iain Bressendorff formand for YN berettede om fortsat velbesøgte heldagsmøder i YN, der 
stiles fortsat mod 2 årlige heldags medlemsmøder. Det kniber mere med tilslutningen til 
fyraftensmøder. Økonomien er god, på baggrund af de skærpede retningslinjer ift. 
sammenarbejdet med industrien, forsøges der indtil videre at undlade industrisponsorater. 
  

12. Meddelelser fra FAM udvalget  
På vegne af Jesper Juul blev det fremhævet, at der i udvalget aktuelt er en geografisk skæv 
fordeling af medlemmer. Der opfordres til at interesserede retter henvendelse mhp. en bredere 
repræsentation. 
 

13. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg, EDTA-National coordinator, UEMS, DSIM og 
inspektorer.  
UEMS: Pernille Mørch Hansen berettede omkring det fortsatte arbejde med den europæiske 
nefrologiske eksamen. Deltagergebyret er 600 euro. Enkelte lande har optaget eksamen som 
en obligatorisk del af specialistuddannelsen. Det er uvist hvad eksamen får af betydning i 
Danmark. Det kræver minimum 70 deltagerer pr. eksamen, for at det kan løbe rundt 
økonomisk. Ved seneste eksamen var dumpeprocenten 35%.  
DSIM: Jens Schmidt Iversen sidder som DNS repræsentant i DSIM. DNS medlemmer opfordres 
til at deltage i DSIM medlemsmøder, som er af høj faglig intern medicinsk interesse. 
Inspektorer: man har besluttet at indføre tidsbegrænsning på 6 år for inspektorrollen, og hvis 
man er interesseret kan man ansøge om at fortsætte. I øvrigt intet nyt at berette.  

 
14. Habilitet i DNS arbejdsgrupper 

Oplæg fra formand Lisbet Brandi mhp. meningstilkendegivelser i plenum ift. habilitet og 
sammensætning af arbejdsgrupper. Der er enighed om, at personer med stor viden inden for et 
givent område får mulighed for at deltage i en arbejdsgruppe, uanset tilknytning til industrien, 
forudsat at man også sikrer deltagelse af medlemmer uden tilknytning til industrien. Dette for 
at minimere risiko for interessekonflikt. Disclosures skal anføres for alle arbejdsgrupper.  
 
Arbejdsgruppen Glomerulonefritis: Jon W. Gregersen informerede om at der nu er udarbejdet et 
holdningspapir fra arbejdsgruppen. Der er enighed om fremadrettet at fastholde et formelt 
samarbejde centrene imellem. Der er overvejelser om en fælles database. 
Arbejdsgruppen Nefrologiens historie: Svend Strandgaard berettede at arbejdet har resulteret i 
en E-bog på > 300 sider. Denne bliver snart tilgængelig via DNS hjemmeside.   
    

15. Valg af formand  
Lisbet Brandi aftrådte efter perioden udløb som formand. Næstformand Helle C. Thiesson var 
af bestyrelsen indstillet til at overtage posten som formand i DNS. Helle C. Thiesson blev valgt 
som formand for DNS. 
 

16. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Henrik Birn træder ud af bestyrelsen 
Jens S. Iversen blev genvalgt.  
Mark Reinhard og Ditte Hansen blev begge valgt til bestyrelsen i DNS.  
Iain Bressendorff fortsætter som repræsentant for Yngre Nefrologer. 
 
 

17. Valg af revisorer  
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Jakob Sølling og Karsten Sølling ønskede begge at udtræde som revisorer for DNS. 
Gudrun Steffensen og Svend Strandgaard blev valgt som revisorer for DNS.  
 

18. Eventuelle nye medlemmer af DNS  
Forud for ERA-EDTA i København har der været stor tilgang af medlemmer, disse blev 
godkendt på ekstraordinært møde. Der er derfor ikke nye medlemmer til godkendelse siden 
da. 
 

19. Eventuelt 
Thomas Elung-Jensen redegjorde for, hvilke udfordringerne der er med afvikling af Sandbjerg 
kurset. Kurset måtte aflyses grundet manglende sponsorat fra industrien. Der arbejdes på at 
finde nye løsninger 
Jon W. Gregersen bad selskabets medlemmer om at reklamere for selskabets kurser, herunder 
akut nefrologi. 
Bo Feldt Rasmussen berettede om flot dansk opbakning til ERA-EDTA i København med ikke 
mindre end 212 deltagere. Danske nefrologer var i top 10 mht. til indsendelse af abstracts og 
DNS og mange nefrologer bidrog aktivt til kongressen.  Der var knap 6800 deltagere i 
kongressen   

 
26. maj 2018  
Formand Helle C. Thiesson  
Ref. Kristian Bergholt Buhl 


