Referat fra Bestyrelsesmøde i
Dansk Nefrologisk Selskab
onsdag den 10. september 2002
kl. 14.00 – 18.00
2132, Rigshospitalet
1. Bestyrelsens sammensætning:
Bo Feldt-Rasmussen, formand - Bente Jespersen, næstformand - Johan Vestergaard
Poulsen - Anne-Lise Kamper - Kjeld Otte – Inge Eidemak og Peter Clausen, sekretær.
Alle deltog i mødet.
2. Der var enighed om, at årsmødet havde været vellykket.
3. Efterårets møder. Det første afholdes 10. oktober 2002 på Rigshospitalet. Det er
planlagt af Anne-Lise Kamper og Inge Eidemak og arrangeret i samarbejde med
Pædiatrisk selskab. Emne: Pædiatrisk nefrologi.
Efterårets 2. møde afholdes 28. november 2002 på Rigshospitalet. Arrangører er Johan V.
Poulsen samt Kjeld Otte. Emne: Peritonitis.
4. Årsmøde 2003. Man enedes om, at tentativ dato for dettes afholdelse er 2/3 maj 2003 i
København.
5. Bestyrelsens sammensætning efter næste årsmøde: Der skal være formandsvalg, og
der er to på valg. Forslag til bestyrelsens kandidat er blevet diskuteret.
6. DRG. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som inden for 1 – 2 måneder vil komme med et
forslag til en fælles kodevejledning for de danske nefrologiske afdelinger. Opbygningen
blev gennemgået ved formanden. Der var tilslutning til principperne i vejledningen.
DRG-arbejdsgruppen består af: Lars Mølby, Aalborg – Sten Fugleberg, Herlev – Søren
Madsen, Skejby – Bente Jespersen, Odense – Bo Feldt-Rasmussen, Rigshospitalet.
7. Budget/regnskab blev gennemgået ved sekretæren. Kassebeholdningen er fortsat fin.
Man var enige om, at selskabet ikke skal opbygge en formue i driftsregnskabet. 100.000
kr. ville blive hensat til Nordiske Nyredage i Reykjavik, Rejsefond. 200.000 kr. bør henstå
til løbende drift. Resten var der enighed om at overføre til forskningsfonden. Det drejer sig
om mindst 300.000 kr.
8. Nationale råd for lægers videreuddannelse. Inge Eidemak gennemgik arbejdet omkring
common trunk samt vedrørende specialedelen. Efter halvandet års hårdt arbejde er
arbejdet i common trunk næsten tilbage ved udgangspunktet. Hovedprincipperne er i
øvrigt, at der skal defineres nogle kompetencer = mål. Fælles for disse mål er, at de skal
kunnes, de skal kunne evalueres, og der skal foreligge en læringsstrategi. Nefrologien har
indmeldt fem mål til common trunk. I hovedlinierne drejer det sig om, A) akut
nyreinsufficiens, den initiale diagnostik og behandling, B) mest akutte problemstilling
omkring dialysepatienter som f.eks. peritonitis, katetersepsis, overhydrering C) akutte
medicinske tilstande, der kræver immunsupprimerende behandling, D) hypertension hos
gradvide og E) proteinuri og hæmaturi – initial diagnostik.

Inge Eidemak vil sende den specialespecifikke del ud til bestyrelsens medlemmer til
kommentar, idet der er deadline 1.11. før næste runde.
9. Landsregisteret. Det er beklageligt, at årsrapporten endnu ikke er udkommet i trykt form.
Formanden kontakter Hans Løkkegaard, som efterfølgende har orienteret om, at det er et
spørgsmål om uger nu.
I øvrigt vil de arbejdsgrupper som nu er nedsat under Landsregisteret udarbejde forslag til
behandling af de nyre parametre, således at der kan udvælges nogle standardudtræk
omkring disse ved udarbejdelsen af årsrapport 2002.
10. Eprex/EPO. Formanden havde kontaktet Lægemiddelstyrelsen med henblik på
retningslinier i forbindelse med den påviste antistofdannelse hos en mindre gruppe af
patienter, som anvender Eprex. Kommentarer fra Lægemiddelstyrelsen vil blive sendt ud
sammen med næste udsendelse fra sekretæren og vil blive lagt ud på selskabets
hjemmeside.
11. ”Nyrens år” et ideoplæg. Formanden fremlagde forslag fra professor Klaus Ølgaard,
som mener, at vi i Danmark skal prøve at lave en samlet indsats med henblik på at få
mere fokus på nyren. Det kunne f.eks. være et mål at få tildelt et af de kommende år titlen
”Nyrens år”. Der var enighed om, at en øget opmærksomhed på nyresygdomme var et
værdigt emne for bestyrelsen og selskabet at tage op, og alle ville tænke over mulige
strategier.
12. Kurser i selskabets regi. Der var enighed om, at selskabet indtil videre ikke indgår
aktivt i kompetencegivende kurser. Dem er der mange af fra industriens side. Selskabet
afventer udarbejdelsen af common trunk og specialistuddannelsen. Når de er
veldefinerede, er det meget muligt, at der vil være en arbejdsopgave for DNS.
13. Hjemmesiden. Søren Schwartz Sørensen har hidtil passet hjemmesiden. Han er
udgået af bestyrelsen. Der var enighed om at få et tilbud fra Lægeforeningen med henblik
på vedligeholdelse af hjemmesiden.
14. Nordiske Nyredage i Reykjavik har nu ændret deres mødetidspunkt til 10. –12.
september 2003, fordi de oprindeligt udmeldte dato faldt sammen med EDTA og ISN i
Berlin.
15. HARP projekt. Interessen omkring dette projekt øges nu, hvor den samme gruppe har
publiceret Heart Protection Study. Dette har jo vist, at Simvastatin i 40 mg dosering har en
betydelig virkning på overlevelse og kardiovaskulær morbiditet hos patienter, der i øvrigt
ikke var skønnet at have behov for behandlingen!!!! Formanden uddelte HARP-protokollen
til bestyrelsens medlemmer med henblik på at få en tilbagemelding om vi skulle gå ud til
de øvrige centre i Danmark med en anbefaling.
16. A. Eventuelt. De ikke videnskabelige arbejdsopgaver øges for selskabet. Man
drøftede, om man skulle synliggøre en række arbejdsgrupper nedsat af bestyrelsen og
dermed synliggøre andre medlemmers engagement i selskabets arbejde. Aktuelt drejer
det sig f.eks. om arbejdsgrupper for:
Landsregister
DRG
Lægers videreuddannelse

UEMS
16. B. Man diskuterede igen, om lovene burde ændres. Det drejer sig dels om
firmamedlemmer som individuelle medlemmer samt ikke-lægers medlemskab af
selskabet. Johan Poulsen ville genoptage overvejelserne.
16. C. Nyreforeningens ”krav vedrørende nyredonation”. Man enedes om, at den tidligere
anvendte passus fra DNS’ side godt måtte anvendes, idet den ikke tager stilling til selve
indholdet af pjecen.
16. D. Henrik Daugaard udtræder som selskabets medlem af UEMS. Inge Eidemak vil
gerne overtage det, men vil gerne, at punktet rejses på generalforsamlingen, så der kan
ske et egentligt valg til denne funktion.
16. E. Sekretæren fremførte, at en af de, der havde fået udbetalt beløb til rejsefonden
havde et overskud på 700 kr. som hun godt kunne finde anvendelse for. Beløbet skal dog
tilbagebetales til selskabet.
De næste to bestyrelsesmøder er planlagt på samme datoer som efterårets annoncerede
møder. De starter på Rigshospitalet kl. 10. Mødet den 10.10 holdes i Biblioteket og mødet
den 28.11. på formandens kontor.
København, den 13. september 2002
Bo Feldt-Rasmussen
Formand

