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Referat fra bestyrelsesmødet 16. juni 2003 godkendes.
Referatet fra Dansk Nefrologisk Selskabs Registerudvalg gennemgået.
Referat fra Dansk Nefrologisk Selskabs koordinerende videreuddannelsesudvalg
vedrørende den nefrologiske speciallægeuddannelse gennemgået.
i. Endnu er de af DNS udpegede udvalg ikke blevet rådspurgt i paragraf 14
vurderinger. Hans Dieperink vil retter forespørgsel til Sundhedsstyrelsen.
ii. Bestyrelsen påpeger det uhensigtsmæssige i at der er to modeller for
uddannelsen i hhv. region Øst og Nord/Syd.
iii. Der er ikke lavet konsekvensberegninger for de involverede afdelinger
specialt hvad angår finansiering af den ændrede stillingsstruktur.
iv. Der er usikkerhed om hvornår den nye struktur iværksættes, muligvis
allerede den 1 januar 2004.
v. Kurserne:
 Hans Dieperink har lavet budgetterne
 Der foreligger accept fra kursuslederne.
 Budgetterne kommenteres af kursuslederne
 Der er ikke afsat penge til kursuslederen men til undervisere.
 Der er afsat penge til lokaler og overhead på 15%.
 Ingen finansiering af rejseomkostninger eller indkvarteringer af
kursister.
 Sundhedsstyrelsen kan søges om større uforudsete udgifter.
 De videnskabelige selskaber er økonomisk ansvarlige og
regnskabspligtige.Bestyrelsen vil rette forespørgsel til andre
videnskabelige selskaber og forespørge om deres holdning til dette
punkt. Formændene for de videnskabelige selskaber mødes og her vil
punktet blive diskuteret.
 Budgettet: Der er kun afsat ca. 1,5 –2 millioner pr. år inden for alle
specialer hvilket er alt for lidt.

4.

Anne-Lise Kamper er tovholder i et projekt mellem Statens Institut for
Folkesundhed og Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. Tilsyneladende er
der færre med ESRD i Københavns Amt end andre steder i landet. Det er uvist om
de 25% færre tilfælde er reelle eller skyldes forhold i databasen. Der er derfor
søgt penge til en undersøgelse af datakvaliteten i registeret.(2 mdr.s statistikerløn).
Der udsendt spørgeskema til afdelingerne: Der mangler svar fra en stor afdeling og
en enkelt afdeling har ikke ønsket at deltage.

Der vil blive fulgt op på dette punkt på næste bestyrelsesmøde.
5.

Klinikchef Bo Feldt-Rasmussen, Rigshospitalet har foreslået Dansk Nefrologisk
Selskab at nedsætte et udvalg vedr. dialysevandskvalitet idet der nu foreligger
europæiske guidelines på området. Bestyrelsen nedsætter et udvalg bestående af 3
grupper fra hhv. Rigshospitalet, København, Nefrologisk afdeling, Odense
Universitetshospital og Nefrologisk afdeling, Fredericia Sygehus. Hver gruppe
består af en læge, en dialyse ingeniør/teknikker og en analytiker. Hans Dieperink
kontakter Vejle Amt vedr. udpegning på Fredericia Sygehus.

6.

Efterårets møder:
27. november 2003. ”
Kronisk dialyse hos den meget ældre eller terminalt syge
patient: Medicinske, juridiske, etiske og psykologiske aspekter”
Der foreligger et præliminær program.
Der forventes mange deltagere i mødet.

7.

Årsmødet:
Foreløbige mulige datoer er 30.4-1.5.04 og 16.-17.4.04
Mødet vil blive afholdt i Odense såfremt lokaler kan skaffes.
 Claus Bruun forelæsning: Ole Skøtt forespørges
 Undervisningsdagen: ”
Akut dialyse af den kritisk syge ”
Tænkes afholdt i samarbejde med anæstesiologer (Christian Antonsen,
Hillerød?)
Undervisningen skal omhandle: HD, PD og CVVHDF hos voksne.
Ernæring og væsketerapi skal inddrages.
Kompetencefordeling diskuteres.
Mødeleder: Jens Dam Jensen.
Dansk Anæstesiologisk selskab kontaktes af Hans Dieperink.
 Symposium: Sponsor Fresenius samt spørge Gambro og Kimal om de
vil støtte mødet generelt.
 Udstillingsstande: Jørgen Orkelbo, LIF kontaktes af EBP
 Der forventes ca. 100-110 deltagere og 10-12 stande.
Øvrige møder: Evt. et ekstra møde i foråret vedrørende de nye DOQI guidelines på
calcium-fosfat området.

Ansøgningsfrister:

8.

9.
10.

Forskningsfonden
Rejsefonden
Abstract submission

15/2
15/2
15/2

Inge Eidemak orienterede om arbejdet i UEMS. Herunder omtale af et Europæisk
board som formodentlig vil blive oprettet ved næste Europæiske kongres. Der
arbejdes på en harmonisering af uddannelsen.
Bestyrelsen godkender ansøgninger.
Høring om kandidatuddannelse i klinisk ernæring.
Bestyrelsesmedlemmerne indsender deres vurdering til Hans Dieperink med
svarfrist 1.11.03, hvorefter der skrives sammenfattende brev.

11.

Eventuelt.
 Dansk Nefrologisk Selskab repræsenteres i Dansk Medicinsk Selskab
af Hans Løkkegaard og Kaj Anker Jørgensen.
 Brev fra Poul Freese, Sønderborg Sygehus om standardisering. Hans
Dieperink svarer brevet.
 Diabetes rapport under udarbejdelse tilsendes bestyrelsesmedlemmerne
når den foreligger.
 Rapport om Polycystisk nyresygdom er indsendt til Ugeskrift for
Læger.
 Anne-Lise Kamper vælges som næstformand.
 Transplantationsselskabet. Ringe aktivitetsniveau. DNS har hidtil ikke
behandlet områder inden for transplantation.

Odense den 17. oktober 2003
Erik Bo Pedersen

