Referat fra Bestyrelsesmøde i
Dansk Nefrologisk Selskab
onsdag den 28. november 2001
kl. 8-10 samt 13-15
Biblioteket 2132, Rigshospitalet

Deltagere:
Bo Feldt-Rasmussen, Bente Jespersen, Anne-Lise Kamper, Johan Vestergaard Poulsen,
Søren Schwartz Sørensen, Kjeld Otte og Peter Clausen, sekretær.
Punkt 1
Referat fra mødet 29. august 2001 godkendt.
Punkt 2
Planlagte møder:
31.1.2002 Wegeners Granulomatosis. Teilumbygningen, auditorium A, Rigshospitalet
14.30-18.00. Det blev besluttet at invitere afdelingslæge, dr. med. Poul Freese til at
fremlægge sin disputats i sidste del af mødet.
Forslag til andre møder: Temadag i Nefrologisk metodologi? Gentagelse af ultralydskursus
november 2002.
Punkt 3
Årsmødet 2002 blev endeligt fastlagt til 3. og 4. maj 2002.
Emneforslag til undervisningsdag: Graviditet og nyresygdom. Ankermænd: Kjeld Otte og
Bo Feldt-Rasmussen.
Emneforslag til aftenmøde: Guidelines ved hæmodialyse. Sponsor: Baxter. Tovholder: Bo
Feldt-Rasmussen.
Punkt 4
Regnskabet. Selskabet har i øjeblikket en gunstig økonomi bl.a. på grund af overskud fra
Nordiske Nyredage 2001.
Disse midler skal komme selskabets medlemmer til gode, og det blev diskuteret at
hensætte puljer til følgende formål:
Rejsefond:
Tilmelding og deltagelse i EDTA, København 2002.
Tilmelding og deltagelse i Nordiske Nyredage, Reykjavik 2003.
Garantisum til overnatning på CapInn, København, ved årsmødet 2002.
Forskningsfond:
Ekstraordinær uddeling fra Forskningsudvalg.

Der var enighed om, at der altid bør være en sum på ca. kr. 100.000 til selskabets løbende
mødeaktivitet og arbejde.
Punkt 5
Landsregisteret. Årsrapport 2000 udkom på dagen.
Under formiddagens møde vedrørende Landsregisteret med deltagelse fra næsten alle
indberettende afdelinger (13 amter) havde man diskuteret og opnået generel enighed om
en række retningslinier, der har fungeret hidtil og som vil blive indskærpet fremover.
Formanden for Dansk Nefrologisk Selskab er formand for Registerudvalget.
Bestyrelsen for Dansk Nefrologisk Selskab er øverste myndighed for Landsregisteret.
Registerudvalget er nedsat som en arbejdsgruppe under Dansk Nefrologisk Selskab.
Fast medlem af Registerudvalget er 1) formanden for Dansk Nefrologisk Selskab 2) EDTA
keyman som samtidig er registeransvarlig.
Derudover er der ingen faste medlemmer.
De øvrige medlemmer vil i en periode blive udvalgt efter deres evne og interesse for at
optimere behandlingen af såvel ældre som nye parametre der indberettes til registeret.
Der skal således findes interesserede til følgende områder:
-

Databaser
Nyretransplantationer
Hæmodialyse
Peritonealdialyse
Eventuelt

Bestyrelsen vil snarrest kontakte egnede kandidater.
Anvendelsen af data fra Landsregisteret omfatter:
1. Hovedformålet, nemlig udarbejdelse af den årlige rapport.
2. Samarbejde med udvalgte registre i.e. Scandiatransplant, Cancerregisteret
3. Videnskabelige projekter hvor der foreligger protokol.
Proceduren for godkendelse vil være følgende:
Det drejer sig altid om anonymiserede ikke patienthenførbare data, hvor centret heller ikke
kan identificeres.
Projektet indsendes til formanden for Dansk Nefrologisk Selskab. Hvis han finder projektet
uproblematisk i forhold til indberettende centre og medlemmerne, videresendes det til
formanden for Registerudvalget, der vurderer de praktiske konsekvenser af at foretage
dataudtrækket til ansøgeren.

Såfremt dette er uproblematisk, indstiller formanden til bestyrelsen, at projektet
godkendes. Efter godkendelse kan data udleveres i henhold til gældende regler.
Andre emner, der blev behandlet:
Overlæge, dr. med. Hans Dieperink havde fremsendt forslag om, at man etablerede fast
samkøring med Nyrebiopsiregisteret og Landsregisteret. Dette blev vedtaget, og
formanden vil gå videre med projektet.
Overlæge, dr. med. James Heaf havde forespurgt, om man kunne udlevere data
vedrørende peritonealdialysedelen af registeret til et tilsvarende tysk register, der ledes af
dr. van Biesen. Der var enighed om, at den type udvekslinger, som ikke tjener et
formuleret videnskabeligt formål, ikke kan tiltrædes. Der henvises til data, som de
foreligger i årsrapporten.
Punkt 6
EDTA, København 2002. Programmet er færdigt. Alle foredragsholdere er inviteret, og
mere end 90 % har svaret tilbage og accepteret. Bestyrelsen opfordrer til, at
medlemmerne af DNS deltager og henviser til, at der vil være mulighed for at søge støtte
til deltagelse via selskabets rejsefond.
Punkt 7
Ugeskrift for Lægers temanummer med deadline 31.12.01 skal rumme et nefrologisk
indslag, som udarbejdes af Søren Schwartz Sørensen og Anne-Lise Kamper.
Punkt 8
Ugeskrift for Læger, Test din viden. Udarbejdet af Johan V. Povlsen blev godkendt af
bestyrelsen og er sendt til Ugeskrift for Læger.
Punkt 9
Andre møder og undervisningsaktiviteter. Se under punkt 2.
Punkt 10
Common trunk. Arbejdet skrider fremad med selskabets repræsentanter, der består af
overlæge, Ph.d. Inge Eidemak, Hillerød, afdelingslæge, dr. med. Martin Egfjord,
Rigshospitalet og 1. reservelæge. Ph.d. Mette Brimnes Damholt, Rigshospitalet.
Punkt 11
Forskningsfond. I forbindelse med næste udsendelse til medlemmer vil der være vedlagt
særskilt meddelelse om ansøgningsskemaer. Deadline for ansøgning 15.2.02.
Punkt 12
Rejsefond. Samme forhold som for forskningsfond. Deadline for ansøgning 15.2.02.
Punkt 13
DRG. Intet nyt.

Punkt 14
a) International Society of Nephrology har forespurgt, om vi kan foreslå kandidater til
Council. Bestyrelsen enedes om at foreslå professor, dr. med. Klaus Ølgaard,
Rigshospitalet. BFR vil foretage det nødvendige.
b) Selskabet er blevet bedt om at udpege en deltager til bedømmelsesudvalget
vedrørende specialeansvarlig overlæge ved Medicinsk afdeling (nefrologi) ved
Amtssygehuset i Roskilde. BFR intræder i dette.
c) Tidligere forespørgsel fra overlæge Preben Joffe (samt James Heaf og Robert Smith
Petersen) vedrørende kursus i peritonealdialyse blev atter behandlet i bestyrelsen. Den
generelle indstilling er, at selskabet med fordel kan afholde kurser i hæmodialyse og
peritonealdialyse for nefrologer måske hvert andet år for hvert emne. Hovedproblemet er,
om man kan få ligeså god sponsorering, når det skal centraliseres via selskabet frem for
når firmaerne tager selvstændigt initiativ. Krav til den type kurser er der enighed om skal
være følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisationsgruppen skal nedsættes af og referere til Dansk Nefrologisk
Selskab
Sponsorering og budget forhandles og udarbejdes af Dansk Nefrologisk
Selskab.
Tilmelding via Dansk Nefrologisk Selskab
Formen: 2 døgns internat
Størrelsesorden formentlig 30 deltagere
CME kvalifikation er en målsætning

BFR vil melde tilbage til Preben Joffe med henblik på videre diskussion i henhold til disse
linier.
Projekter der aktuelt er godkendt af bestyrelsen med henblik på anvendelse af data fra
Landsregisteret er følgende:
Vibeke Rømming Sørensen, klinisk assistent, Rigshospitalet: ”Den uræmiske patient med
diabetes”. Et Ph.d. projekt.
København, den 11. december 2001
Bo Feldt-Rasmussen

