Referat fra generalforsamlingen i Dansk Nefrologisk Selskab (DNS) fredag den 2. oktober kl. 16:00 –
16:45, Odense. Generalforsamlingen blev afholdt som et virtuelt møde via Teams pga. COVID19
situationen.
1. Valg af dirigent:
Claus Bistrup blev valgt som dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt uden anmærkninger.
3. Formandens beretning
Beretningen har været udsendt til medlemmerne. De tilstedeværende medlemmer havde ingen
kommentarer. Ved mødet blev følgende uddybet.
a) Formanden takkede de udvalg, som har hjulpet bestyrelsen med høringer, udarbejdelse af guidelines
mm.
b) Kontingentbetaling til DNS. En stor del af medlemmerne er ved en fejl blevet udmeldt af DNS, og har
derfor ikke betalt kontingent. Desuden stiger ens kontingent ikke automatisk, når man bliver
speciallæge. Det betyder, at mange speciallæger ikke har betalt speciallægekontingent. Bestyrelsen
arbejder på en løsning, men speciallæger har selv ansvar for at ændre deres status på ”læger.dk”,
hvorved man automatisk betaler speciallægekontingent til DNS.
c) Næste årsmøde bliver d. 22.-23. april 2021, og vil blive afholdt som et virtuelt møde.
d) Nordiske Nyredage er udskudt til 4.-7. maj 2022.
e) Forårs- og efterårsmøder vil blive afholdt i 2021, men indtil videre som virtuelle møder. Vi planlægger
det første virtuelle møde d. 10. december 2021, hvor de nye nationale retningslinjer for MMU vil blive
præsenteret.
f) Efter Nordiske Nyredage i Turku i 2019 har formændene for de nefrologiske selskaber holdt virtuelle
møder ca. hver 2. måned. Der arbejdes bl.a. på at gøre det nemmere for læger at komme på
udvekslingsophold.
g) Historiebogen er udkommet og koster 100 kr.+porto. De enkelte afdelinger anmodes om at bestille
bøgerne samlet for at lette forsendelsen og spare porto.
4. Uddeling af Jytte Mommsen født Køblers Legat
Hæderslegatet blev i år tildelt Claus Bistrup, Odense Universitetshospital, og Maria Lerche Mace,
Rigshospitalet, for deres store arbejdsindsats indenfor det nefrologiske speciale og den nefrologiske
forskning.
5. Selskabets regnskab v. Kristian Buhl
Afbud fra Kassemester Jens Gregers Sørensen og regnskabet derfor gennemgået af sekr. Kristian Buhl.
Regnskabet for 2019 havde været rundsendt til medlemmerne og der var ingen spørgsmål.
Det skal bemærkes at oprydning i kontingentindbetalinger har medført at den samlede
kontingentindbetaling er steget med ca. 50.000 kr. fra 2019 til 2020.
6. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond
Forskningsfondens hovedkapital ligger rimelig konstant omkring 7 millioner kroner. Der blev i år uddelt
177.000 kr. til afholdelse af videnskabelige møder (41.000 kr.), rejselegater (11.000 kr. som dog måtte
tilbagebetales pga. COVID19) og projektstøtte (125.000 kr.).
7. Kontingent for kommende år
Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent dvs. 700 kr. for speciallæger, 400 kr. for ikke-speciallæger og
5000 kr. for firmamedlemskab.

Bestyrelsen foreslog desuden, at det nuværende gratis medlemskab for personer over 70 år samt for
personer med udenlandsbeskæftigelse ændres til almindeligt kontingent, således at kun pensionister kan
være medlem af DNS uden at betale kontingent. Forslaget blev vedtaget. Man skal selv indberette når man
bliver pensionist.
8. Meddelelser fra registerudvalget v. Kristine Hommel
Overlæge, ph.d. Kristine Hommel, Holbæk, er ny registeransvarlig pr. 1.1.2020.
DNSL 1.1.2019-31.12.2019 findes på hjemmesiden.
Årsrapporterne fra 2018 og 2019 er derimod endnu ikke udkommet på grund af ændret software hos RKKP.
Forventes at udkomme i december 2020 og der stiles mod at årsrapporten fremadrettet udkommer i
begyndelsen af maj.
Det planlægges en udvidelse af DNSL bl.a. ved oprettelse af CKD-register. Kvalitetsudvikling er vigtig og
nødvendig, hvis registeret skal fortsætte.
Desuden muligt at følge udvikling af smittede og døde som følge af COVID19 både nationalt og
internationalt på https://www.era-edta.org/en/registry/covid-19/ .
9. Meddelelser fra uddannelsesudvalget v. Lene Boesby
Uddannelsesudvalget har netop hjulpet bestyrelsen med at svare Sundhedsstyrelsen på behov for ændret
speciallægeuddannelse. Udvalget har desuden arbejdet med dimensioneringsplan for speciallæger og på,
hvordan skift fra en afdeling til en anden under HU forløbet optimeres. På grund af COVID19 har HU-kurser
været udsat, og der er planlagt 4 HU kurser næste år. Tilmelding til kurser kan ikke ske automatisk, men
skal ske vi tilmelding på opslag.
10. Meddelelser fra yngre nefrologer v. Ian Bressendorff
Yngre nefrologer har et ønske om at gennemføre 2 temadage om året. Siden sidste årsmøde er der blevet
afholdt en temadag om glomerulonefritis, mens et fællesmøde med yngre hæmatologer er blevet udskudt
pga. COVID19. Næste temadag er planlagt i januar 2021 om diabetes og nyresygdom og lige nu afventes om
mødet kan afholdes som almindeligt møde. Holdning til virtuelle møder vil blive diskuteret blandt yngre
nefrologer. Yngre nefrologer har genoptaget samarbejdet med lægemiddelindustrien for at højne
standarden af møderne.
11. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg, UEMS, DSIM, FAM-udvalg, EDTA-National koordinator og
inspektorer.
UEMS: v/Bo Broberg, intet nyt ift. den europæiske nefrologiske eksamen.
DSIM: v/Jens Schmidt Iversen, næste Hagedornmøde er planlagt til d. 5.3.2021 og omhandler teknologi i de
intern medicinske specialer. Karin Skov har på opfordring fra bestyrelsen acceptereret at holde et 15
minutters oplæg med titlen: ”Teknologiske tiltag med henblik på at øge antallet af levende og afdøde
nyredonorer”. Da Jens Schmidt Iversen udgår af bestyrelsen erstattes han af Ditte Hansen som
repræsentant for DNS i DSIM.
FAM-udvalg er i bero.
Inspektorer: v. Jon W. Gregersen. I 2019 var der inspektorbesøg i Aalborg og Roskilde. Rapporterne er
tilgængelige på sundhedsstyrelsen hjemmeside (https://www.sst.dk/da/inspektorrapporter)
12. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Jens Schmidt Iversen udtrådt af bestyrelsen og blev takket for sit store arbejde gennem de sidste 4 år.
Ditte Hansen og Mark Reinhard blev begge genvalgt til bestyrelsen i DNS. Ditte Hansen er ny næstformand
efter Jens Schmidt Iversen.
Mads Hornum blev valgt til bestyrelsen i DNS.

13. Valg af revisorer
Gudrun Steffensen blev genvalgt, men uvist om Svend Strandgaard ønsker at fortsætte.
14. Eventuelle nye medlemmer af DNS
Tretten nye medlemmer blev optaget i DNS.
15. Behov for Nationale Kliniske retningslinjer i Nefrologien v. Ditte Hansen
Stort ønske om at udvikle nye retningslinjer og opdatere de gamle behandlingsvejledninger, som findes på
hjemmesiden. Bestyrelsen vil fastsætte standardbetingelser til fremtidige kommissorier mht. budget
herunder kørselsbetingelser, antal fysiske møder og forplejning ifm. disse.
Udgangspunktet er, at DNS indkalder til arbejdsgruppen. Alle nefrologiske afdelinger vil blive orienteret om
det planlagte arbejde, således at alle nefrologiske afdelinger kan have en repræsentant med i
arbejdsgruppen. Bestyrelsen vil udpege en formand for arbejdsgruppen. DNS kan som udgangspunkt
tilbyde at dække udgifter til 1 fysisk møde/år med transport, sandwich kaffe og vand. Øvrige møder
anbefales gennemført via videomøder. DNS opfordrer til at byde ind ved behov for guidelines og foreslår
revision af behandlingsvejledninger ca. hvert 2. år.
Nye/reviderede behandlingsvejledninger:
 National klinisk retningslinje for behandling uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigt
 Retningslinje for behandling af glomerulonefritis (netop revideret)
Behandlingsvejledninger under udarbejdelse:
 Behandling og forebyggelse af Diabetisk Nefropati
 Retningslinje vedr. anvendelse af iodholdig kontrast til nyresyge (formand Jens Dam Jensen)
Behandlingsvejledninger som skal revideres:
 Danske guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætning
 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom
Foreslåede behandlingsvejledninger:
 SGLT2-hæmmere og CKD-retningslinje (formand Bo Feldt-Rasmussen)
16. Eventuelt
Der blev rejst spørgsmål ved om paragraf 4 og 5 overholdes ift. sammensætning af bestyrelsen. Bestyrelsen
vil kigge paragrafferne igennem for at sikre, at der ikke er nogen overtrædelser.
Det blev foreslået, om der skal nedsættes et it-udvalg, som kan hjælpe med at forbedre selskabets itløsninger ved virtuelle møder. Bestyrelsen overvejer dette, men forventer i øvrigt, at det er nødvendigt
med professionel hjælp ved større møder som f.eks. årsmødet.
Hvis nogen er interesseret i at indgå i et it-udvalg kan de kontakte bestyrelsen.

