Referat fra Bestyrelsesmøde i
Dansk Nefrologisk Selskab
torsdag den 31. januar 2002
kl. 12.30 – 14.30
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 28. november 2001 godkendt.
Punkt 2 Årsmødet
Undervisningsdagen
Temaet er Graviditet og Nyresygdom med underpunkterne:
• Nyresygdomme under graviditet . Medikamentel behandling under graviditet
- hypertensio arterialis
- amning
- andet
• Kronisk nefropati og graviditet
• Transplantation og graviditet
Aftenmødet er sponsoreret af firmaet Baxter. Emne: Guidelines for hæmodialyse.
Undervisningsdagen strækker sig fra kl. 13.00 til 17.00 og Landsregisteret forventes
fremlagt mellem 16.15 og 17.00.
Aftensymposiet foregår fra 17.30 til 19.00.
Kandidater til Claus Brun Lecture og Mommsen Legat blev diskuteret. Endeligt valg sker
på næste bestyrelsesmøde.
Punkt 3
Ordinære møder til efteråret. Følgende emner blev foreslået:
• Børnenefrologi
• Peritonitis
Punkt 4
Regnskabet. Kassebeholdningen er i øjeblikket på ca. 600.000 kr. så økonomien er god.
Der henvises til sidste referat.
Punkt 5
Landsregisteret. Der er nu nedsat et nyt Registerudvalg med deltagelse af Bo FeldtRasmussen, Formand - Hans Løkkegaard, Registeransvarlig - Niels Løkkegaard, Holbæk,

Peritonealdialyse – Tom Buur, Aalborg Sygehus, Hæmodialyse - Melvin Madsen,
Transplantation – James Heaf, Databaser.
Hans Dieperink blev foreslået med henblik på samkøring med nyrebiopsiregisteret.
Søren Schwartz Sørensen understregede, at det var vigtigt, at man i det fremtidige arbejde
gør det endnu mere gennemskinneligt, hvad registeret kan, hvilke udviklingsmuligheder
man har på centrene og i samarbejde med den centrale database samt at eventuelle
begrænsninger hurtigt kan bringes til registerudvalgets kendskab med henblik på at
optimere anvendelsen af databasen.
Punkt 6
Patientforeningens forespørgsel om rettigheder ved transplantation er nu besvaret.
Punkt 7
EDTA. Dansk Nefrologisk Selskab betaler bestyrelsens tilmeldingsgebyr, hotelophold og
rejseomkostninger. SSS og BFR får disse udgifter dækket fra anden side, så reelt drejer
det sig om tre personer.
Formanden har på selskabets vegne indstillet professor, dr. med. Klaus Ølgaard til
opstilling i Council for EDTA.
Forberedelse til mødet skrider vældig godt frem.
Punkt 8
Common trunk. Intet nyt.
Punkt 9
Eventuelt. Søren Schwartz Sørensen afgår ved årsmødet, kan ikke genvælges.
Formanden efterlyste forslag til nye medlemmer. Sekretæren havde fået forespørgsel fra
en modtager af rejsefond 2001. Hun havde aflyst sin rejse til San Francisco og ville gerne
overføre pengene til regnskab 2002. Reglerne i selskabet er, at midler skal betales tilbage,
såfremt de ikke anvendes med det ansøgte formål. Sekretæren svarer i
overensstemmelse med dette.
Næste møde blev planlagt 27. 2.2002, Biblioteket, 2132, Rigshospitalet kl. 13.00 med
efterfølgende middag. Der er et stort program, der bl.a. omhandler uddeling af
forskningsfondsmidler, rejsefondsmidler, det endelige program for årsmødet samt
yderligere planlægning af efterårets møder.
København, den 4. februar 2002
Bo Feldt-Rasmussen

