
Referat Bestyrelsesmøde i DNS 9. maj 2019 kl. 17-22 i Odeon, Odense 
Tilstede: Helle Thiesson, Jens Iversen, Rikke Borg, Ditte Hansen, Mark Reinhard samt Iain Bressendorff. 

Sekretær Kristian Buhl. 

1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde 4. april 2019 godkendt uden anmærkninger 

2. Dagsorden godkendt 

3. Møder: 

 Årsmødet 

o De sidste detaljer til årsmødet blev gennemgået. Fremadrettet besluttes at udpege et 

Årsmøde-festudvalg, der skal stå for et indslag til middagen. 

o Ang. Generalforsamlingen vurderes passende med 45min 

o Momsens legatmodtagere Henrik Birn 10.000kr og Kristine Hommel 5.000kr 

o Fremadrettet forsøges at abstracts bliver mere ensartet udformet. (Tovholder MR). 

Fastholder præsentation på engelsk og diskussion på dansk ved præsentation af 

abstracts. 

 Nordiske Nyredage 2021  

o Tema: Klinisk og Nordisk fokus. Der tages udgangspunkt i 1,5 times sessioner. Frem til 

næste møde, udfærdiges flyers til NSN2019 i Turku, hvor DNS har fået en stand. Videre 

tidsplan udarbejdes i samarbejde med PCO-firmaet DIS Congres service. 

 Efterårsmødet Skejby(tovholder MR) 

o Præliminært program rundsendes til bestyrelsen TBD 

o Symbolsk gave til foredragsholdere er drøftet F.eks. lakrids eller chokolade, lokal 

mødearrangør står for gave. 

o Det udmeldes fra gang til gang om der er frokost til mødet. 

o Der gøres overvejelser omkring tilmelding. Det besluttes indtil videre at fastholde møde 

uden tilmelding. 

 Forårsmøde i Herlev 

o MBD(tovholder DH og IB) 

 Calcifikationsmarkører og cardiovaskulær sygdom 

 Opflg. til videomødet 

3. Nyt fra Udvalg 

 Uddannelsesudvalget: Fastholder man vælges for en 6 årig periode, løbende udskiftning, udvalget 

laver selv stillingsopslag. Stemning for ny dimensioneringsrapport. 

 RKKP der pågår ansættelsessamtaler. Det forventes at ny registeransvarlig er fundet ultimo maj 

måned, med ansættelse 1. januar 2020. 

4. Orientering fra formanden er dækket under øvrige punkter 

5. Økonomien hænger fortsat sammen med tilskud fra forskningsfonden efter vedtægterne. Det besluttes 

derfor at bibeholde nuværende antal medlemsmøder og form. 



6. National guideline  

o Behovet for nationale guidelines er drøftet. Der er flere oplagte emner. 

 Det besluttes i første omgang at gå videre ift. behandling og forebyggelse af 

diabetisk Nefropati. Det besluttes at skrive ud til alle nefrologiske centre om 

udpegelse af repræsentanter. (tovholder RB) 

o Kræver kontinuerlig opdatering 

o Der opsøges erfaringer fra andre medicinske specialer(alle frem til næste møde) 

7. Eventuelt 

 DNS App Henrik Birn og RB er fortsat på sagen. 

8. Næste møde  

 Videomøde Skype kl 16-18 ons 19/6.(tovholder KB) 


