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1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 15. februar 2021 

Godkendt (inkl. referat fra forskningsfonden) 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Kommende medlemsmøder 

 

 Virtuelt årsmøde 6.+7. maj 2021 
o Program 

 Endelig bekræftelse fra foredragsholdere 

 Bo Feldt repræsenterer arbejdsgruppen eller uddelegerer 
 Stillingtagen til sessionen ”Mentimeter discussions” eller evt. alternativ 

 Ændres til cases 
o Samarbejde med industrien 

 Der arbejdes med at finde en velegnet platform 
 HT sender invitation til industrien, når afklaring af platform foreligger 
 Muligheder for sponsorater: Logo i pauser, logo under hele præsentationen, 

virtuel udstilling. Der diskuteres priser for det enkelte – der afventes pris for 
web-løsning før endelig stillingtagen til priser. 

 Deltagerpris diskuteres – vanlig pris på 500 kr. fastholdes aht. at kunne 
finansiere web-platform 

o Der åbnes for abstracts – frist 4. april 
 

 Efterårsmøde 6. oktober 2021 
o Hypertension  

 Kontakt til hypertensionsselskab? (MR) – der planlægges præsentation af nye 
studier/guidelines, co-chair med hypertensionsselskab (MR tovholder) 

 Kontakt til KDIGO? (HT) – KDIGO kontaktet, afventer svar 
o SGLT2 hæmmere til CKD (2 internationale foredragsholdere?)  

 Der gives 30 minutter til præsentation fra arbejdsgruppen om medicinsk 
behandling til DKD 

o ANCA-associeret vaskulit (2,5 timer) (ADVOCATE/PEXIVAS) (JWG tovholder) 

 Plasmaferese ja/nej 

 Rituximab ja/nej 

 Prednisolon ja/nej 
o Tilstræber snarlig fastlæggelse af programmet mhp. at kunne søge LVS om penge til 

foredragsholdere 
 

 Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022 



o Program, inklusiv præ-symposium 
 Præsymposium: Programmet er stort set fastlagt, der planlægges at søge støtte 

til et educational grant fra Novo, HT laver oplæg til budgetramme, MH indgiver 
ansøgning 

 Præsymposium overvejes at flytte til Odeon mhp. at kunne øge deltagerantal til 
100 såfremt der opnås sponsorat. 

 NSN program: Claus Brun lecture planlægges til den 6/5 13.30-14-30, abstracts 
flyttes til 5/5 kl. 8-9 (der lægges op til 12 korte pitches (4 minutter) evt. med 
poster – øvrige posters kan ses i pauser – poster attendance kl. 10.30-11, det 
undersøges hvad det koster at have posters hængende hele kongressen (HT) 

 Evt. Posters and Beers – sponsoreret af Albani? 
o Økonomi 

 Underskudsgaranti får vi ikke (HT) 

 Der er tegnet forsikring mhp. aflysning,  
 Sponsorater (HT/MH) 

 Der arbejdes fortsat på at skaffe flere sponsorer 
o Nordisk yngre nefrolog forum – status 

 HT afventer tilbagemelding fra de sidste nordiske selskaber, herefter 
sendes kontaktdetaljer til Anders Nordholm 

o Gennemgang af NSN2022 hjemmeside 
 Enkelte forslag til ændringer/tilføjelser 

o Sociale arrangementer: Bandet Rolling Bones er adspurgt om de vil underholde på 
Galshciøt – afventer bekræftelse  

 
4. Nyt fra udvalg 

 Inspektorer 
o Indstilling af Bo Broberg og Tobias Danvel til hhv. senior i Øst og junior i Nord 

 Er meddelt til SST 
o Nyt angående junior i Øst? 

 Der arbejdes på at finde en kandidat 
 

 Uddannelsesudvalg 
o Forslag om undervisning i MMU som en del af HU-kurset dialyse/plasmaferese 

 Forslag om 1,5-2 timers indlæg om MMU bakkes op af DNS bestyrelse. Det 
lægges op til uddannelsesudvalget at kontakte og aftale nærmere med 
delkursuslederne 

 Andre 
 Intet nyt 

 
5. Orientering fra formanden 

 RKKP update: Der er holdt et konstruktivt møde med RKKP. Der laves en særrapport af Kristine 
Hommel med relevante data, som lægges på DNS hjemmeside. Herudover kommer en 
fællesrapport fra RKKP som fremsendes 17. marts. Auditering af rapport til registerudvalgsmøde 
den 24. marts. 

 Webmaster 
o Den nuværende webmaster Mona Klausen har sagt op til sommer. Vi takker Mona for 

mange års godt samarbejde. 
o Der lægges op til, at den daglige webmasterfunktion overtages af repræsentanten for 

yngre nefrologer i bestyrelsen – evt. i samarbejde med sekretær 
o Til udviklingsopgaver og større opgaver bruges klippekortløsning hos Lau Starcke-Jensen 

 Indstilling til Dansk Genom-center i samarbejde med nyreforeningen og klinisk genetisk afdeling 
OUH er blevet prioriteret. Afventer yderligere tilbagemelding. 



 Tilbud fra Astra Zeneca mhp. Neprology Highlights – evt virtuelle møder efter ERA-EDTA med 
opsummering fra kongresser 

o Ideen bifaldes, men aktuelt har DNS bestyrelse ikke mulighed for at bidrage til at 
arrangere sådanne møder. 

 
6. Nationale guidelines  

 Behandling og forebyggelse af diabetisk nefropati 
o Skrider planmæssigt fremad. Arbejdsgruppen får 30 minutter på efterårsmødet til 

præsentation af arbejdet 

 Retningslinje vedr. anvendelse af iodholdig kontrast til nyresyge 
o Oplægget fra DNS bestyrelse er, at der bakkes op om instruks fra dansk radiologisk 

selskab, men det understreges at risikoen for kontrast nefropati ikke skal afholde 
klinikere fra at bestille nødvendige undersøgelser. Der arbejdes på at udforme et DNS 
holdningspapir som kommentar til den eksisterende instruks (JWG) 

 SGLT2 og CKD 
o Arbejdet går planmæssigt, oplæg udsendes til DNS medlemmer før årsmødet, hvor 

guidelines præsenteres 

 Hypertensionsinstruks (MR) 
o Opdatering af svær hypertension? Vendes med hypertensionsselskabet 
o Der arbejdes på instruks om renovaskulær hypertension  

 Kalk-/fosfatstofskifte 
o Mangler evidens – ikke vigtig nyere evidens siden den lilla folder 
o Der afventes resultat fra flere større studier om effekten af fosfatbindere på mortalitet 

(ca. 2024). Instruksen genovervejes i 2023 

 Cystenyre diagnostik, genetik og MR screeningsinterval 
o Afventer resultat fra Pocket-studiet. Lisbet Brandi/Bo Feldt adspørges på status (MH) 

mhp. hvornår instruksen genovervejes  
 

7. Status på opdatering af nephrology.dk (JWG) 

 Der lægges op til at overgå til et mere sikkert hosting-system og en abonnementsløsning på 
support 

 JWG kontakter Lau Starcke-Jensen mhp. at sætte processen i gang 
 

8. Eventuelt 

 Forslag om arbejdsgruppe angående dialysevandskvalitet 
o Forslag fra overlæge Per Bruno Jensen – gøres forskelligt på forskellige centre. 
o Der inviteres til arbejdsgruppe for interesserede (MH har forslag til interesserede) 

 Informationsmøde vedrørende behandlingsråd (MH) 

 MH har deltaget i møde ang behandlingsråd med deltagere fra sygehusledelser, 
patientorganisationer og industri. På mødet blev gennemgået modellen for behandlingsrådet, 
processen frem mod opstart og etableringen af sekretariatet 

 Anmeldelse af Nefrologiens Historie 
o Arne Høj Nielsen har accepteret at anmelde bogen – et eksemplar er fremsendt. 
o Der sendes nyhedsbrev ud omkring procedure for køb af bogen 
o Der lægges op til fælles bestilling fra de nefrologiske afdelinger (LAM koordinerer og 

distribuerer) 
o Prisen sættes til 125 kr per bog inkl moms 

 Ny revisor i 2022 
o Alle tænker over mulige kandidater – sættes på som punkt på dagsorden på 

generalforsamlingen 

 Nordisk gruppe med interesse for hjemmedialyse 
o De nordiske lande har foreslået at nedsætte en gruppe af hjemme-HD interesserede 

læger. Afventer oplæg fra Nordic PD counsil 



o Diskuteres til næste bestyrelsesmøde 
 

9. Dato for næste møde:  


