
Referat bestyrelsesmøde i DNS  
11. maj 2020 via skype 

 

Deltagere(på Skype): Helle Thiesson, Jens Iversen, Jon Gregersen, Ditte Hansen, Iain Bressendorff, Mark 
Reinhard, sekr. Kristian Buhl 
 
1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde 5. marts 2020 godkendt 

2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde DNS forsknings- og rejsefond(uddeling af fondsmidler) Godkendt 

3. Dagsorden godkendt  
 
4. Kommende medlemsmøder:  

 Årsmødet flyttet til  2.+3. okt 2020 Odeon 
o Alle foredragsholdere kontaktes, hvis ikke foredragsholdere kan komme i okt. må 

programmet tilrettes løbende.  
o Industrien er informeret om ændret dato med hjælp fra Con-ex. 
o Tilmeldingsfrist til årsmødet ændret til fredag d. 1. september 2020 
o Ny Ansøgningsfrist for abstracts ændres til d. 25.aug 2020. Der gives besked ila. en uge 

så indsender kan nå at tilmelde sig.  
 Allerede indsendte 8 abstracts medtages automatisk til kommende nye 

deadline. 
o DANWARD (Danish Warfarin-Dialysis Study: Safety and efficacy of warfarin in patients 

with atrial fibrillation on dialysis), tildeles 2 minutter i programmet. 
o Cosmofer har sponsoreret unrestricted grant (kr 10.000) til ERA-EDTA 2021 l 

foredragskonkurrencen. (Skal dokumenteres brugt på registrering, rejse og hotel, 
udbetales via DNS) 

o ERA EDTA har givet tilsagn om grant til registrering til ERA-EDTA 2021, samt 3 års 
medlemskab 

o National klinisk retningslinje for en behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med 
kronisk nyresvigt får 2 min til information samt tid på efterårsmødet til gennemgang af 
retningslinjen. 

 Efterårsmødet 2020 i Herlev d. 12. nov. 2020  
o Program fra forårsmødet 5. marts 2020 er skubbet til denne dag. 

 

 Forårsmøde 2021 foreløbig dato 4. marts 2021  
o Videre planlægning skubbes indtil videre  

 

 Nordiske Nyredage 2021  
o Det drøftes om NSN2021 skal flyttes til 2022. Beslutningen skubbes til ultimo aug., 

men DNS forventer at kunne gennemføre møde som planlagt 
o Præliminært program opdateres løbende. 
o Sparring med industrien ift. indhold af industrisymposier. 
o Der arbejdes fortsat videre med et pre-congress course  onsdag den 5/5 fra kl 08.00-

16.00 kan holdes på OUH/SDU for at holde budgettet lavt. Up-date dialyse, 
transplantation, CKD, Hypertension. De øvrige nordiske lande vil gerne stå for en session 
på 90 min hver. 

 Island: AKI 
 Finland: Volumen Status 
 DK: Rikke Borg bliver tovholder i Dansk session sammen med Ditte Hansen vedr. 

emne overvejes bestemmelse af nyrefunktionen. 



 Norge: 
 Sverige: 
 Økonomi: For at reducere omkostninger stiles mod foredragsholdere, som 

alligevel skal med til NSN2021. DNS dækker transport og 1 overnatning for 1-2 
skandinaviske personer per land. 

o Egenbetaling 500kr /deltager inkl. kaffe, vand og sandwich 
o 50 pladser først til mølle princip. 

5. Nyt fra Udvalg 

 UEMS Tobias Bomholt ønsker at fratræde posten som DNS-repræsentant i UEMS.  
o Uddannelsesansvarlig overlæge Bo Broberg, Herlev udpeges som ny repræsentant for DNS 

6. Orientering fra formanden 

 RKKP  
o Hvis Databasen DNSL ikke udvikles tilfredsstillende inden 2021 er DNSL lukningstruet jf. 

udmelding fra RKKP. Der arbejdes med 2 kommende udviklinger af Databasen 
o Database med CKD populationen: Arbejdsgruppe bestående af Henrik Birn, Søren Schwartz, 

Kristine Hommel og Helle Thiesson nedsat. Oplægget forevises RKKP primo juni 2020, 
således der kan søge penge til udvikling af databasen.  

o Arbejdsgruppe ønskes udpeget mhp. at beslutte biokemiske indikatorer indenfor dialysen.  
(én fra hver region) 

o Databasen er nu omkodet fra STATA til SAS  
o Den røde årsrapport er på vej. 
o Vedvarende problemstilling at region Midt ikke indberetter LABKA data. MR følger op på 

dette. 

 HØRINGER og andre meddelelser:  
o Inspektorrapporten fra rutine besøg den 3. december 2019 på Nyremedicinsk Afdeling, 

Aalborg Universitetshospital tilgængelig på SST.dk 
 

 SST korrespondance vedr. COVID19 - risikogruppe revurderes løbende, når der med tiden foreligger 
evidens. (Tovholder HT). 
 

 Kontingent 
o Der er uregelmæssigheder i kontingentindbetalinger. Der arbejdes i en løsning sammen med 

Lægeforeningen - Videnskabelige Selskaber. Tovholder KB. 
7. Priser  

 DNS indstiller løbende til relevante hæderspriser. Seneste år er indstillet til 
o HEB prisen + HEB uddannelsespris 
o Marie og August Krogh prisen  
o Hagedornprisen 

 Hagedorn 5. marts 2021. Vanligvis udpeges senior foredragsholder samt 1 yngre 

læge skal udpeges til foredragskonkurrencen tidl. besluttet at vinder af 

foredragskonkurrencen til årsmødet opstiller for DNS.  Det når vi formentlig ikke i år 

da deadline for indstilling er før årsmødet. Derfor udvælges yngre læge af 

bestyrelsen. 

o Fremadrettet offentliggøres legatmodtagere på hjemmesiden nephrology.dk 

8. Nationale guidelines  

 Behandling og forebyggelse af Diabetisk Nefropati.  



o Tovholder Rikke Borg. Via mail oplyst at arbejdet aktuelt er i bero pga. situationen med 
Corana, men forventes genoptaget, når mødeaktiviteter kan genoptages.   

 Retningslinje vedr. anvendelse af iodholdig kontrast til nyresyge.  
o Radiologerne retter sig efter de europæiske retningslinjer fra ESUR version 10.0. 
o Alle Nefrologiske afdelinger har været kontaktet mhp. at indstille kandidater, dog max 2 per 

region. 
 Kjeld Erik Otte region Syd, Jens Christian Dam Jensen Region Midt, Mette Damholt 

RH,er indstillet. Udvalget anbefales selv at kontakte radiolog Henrik Thomsen. 
 

 National Klinisk Retningslinje for en behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk 
nyresvigt  
o Udvalget tilbydes tid til november-mødet til fremlæggelse af konklusioner. Tilbydes også 2 

minutter pitch til årsmødet. 
9. Eventuelt 

 Den nationale Styregruppe for PRO (Patient Reported Outcome) Elizabeth Krarup har accepteret 

udpegning som repræsentant for DNS 

 Nye fane på Hjemmesiden : Nationale nefrologiske forskningsprojekter, COVID19, Hæderspriser 

o Behandlingsvejledning NBV, Gældende guidelines retningslinier.  

o Opfølgning til kommende møder. 

 Status DNS App? Funktioner tilgængelige på hjemmesiden. 

 Layoutet på DNS hjemmeside. Der arbejdes løbende med forbedringer. Yngre nefrologer er kommet 

med gode foreslag. Drøftes løbende på kommende bestyrelsesmøder. 

 DNS Bidrag til Vælg Klogt indsatsområder tovholder DH 

10. Dato for næste møde: onsdag 26 aug. Fortsat via skype kl 16.00 


