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1. Referat fra bestyrelsesmødet 23.1.04 godkendes med følgende tilføjelse.
Til bedømmelsesudvalg vedrørende hoveduddannelsesstillinger i Nefrologi/intern medicin blev
fra Dansk Nefrologisk Selskab udpeget Inge Eidemak, Rigshospitalet og Thomas Elung Jensen,
Reservelæge Afdeling M, Rigshospitalet. Som suppleanter udpegedes hhv. Jens Dam Jensen,
Skejby Sygehus og Mette Brimnes Damholt, Vikar for Afdelingslæge Afdeling P,
Rigshospitalet.
Referat fra Generalforsamlingen blev godkendt med følgende rettelser.
Generalforsamlingens punkt 6. Pointering af at specialistnævnets medlemmer ikke får
tilbagemelding i behandlede sager
Generalforsmalingens punkt 8. Bestyrelsen vil ikke modsætte sig at Landsrapporten trykkes.
Generalforsamlingens punkt 12. Bestyrelsen ønsker at takke Anne-Lise Kamper for stort
arbejde for Dansk nefrologisk Selskab gennem 4 år.

2. Status på udvalg.
3. Årsmødet 2004 blev gennemgået.
Det økonomiske overskud fra Årsmødet 2004 andrager ca. kr. 47.000.
Der var kritik af undervisningslokalerne.
Årsmødets længde blev debateret. Fremover vil det tydeligt fremgå at Undervisningsdagen og
Årsmødet er to separate begivenheder. Bestyrelsen ønsker at præcisere at undervisningsdagen
specielt er tilegnet læger under uddannelse.
DNS vil fremover diktere programmet for et firmasponsoreret symposium.
Den fremtidige placering af årsmødet blev drøftet. Der var ønske om afholdelse af mødet i en
større by. Der blev vedtaget at næste årsmøde afholdes i Odense så fremt praktisk muligt.
Mulige datoer for næste årsmøde er 15.-16. april 2005./ 20.-21. maj 2005/ 27.-28. maj 2005.
Emnet til næste års undervisningsdag bliver Nefropatologi.
Mulige indlægsholdere: Helmuth Renncke, Boston eller Kim Solez.
4. Videreuddannelsesreformen.
Inge Eidemak rapporterede fra UEMS mødet i Lissabon. Der var planlagt oprettelse af et
europæisk board men der blev kun nedsat et udvalg til etablering af et sådant. Inge Eidemak

finder det utilfredsstillende at man nu efterhånden har været kaldt til møde flere gange uden at et
egentligt board er blevet nedsat.
Hoveduddannelsesforløb i Nefrologi er blevet slået op og et bedømmelsesudvalget er nedsat. I
Der er ialt indkommet 17 ansøgninger.
Introduktionsstillinger er endnu ikke opslået.
Der skal være fælles Porteføjle i hoveduddannelsesforløbene i de tre regioner,
Sundhedsstyrelsen (SS) er fremkommet med forslag til endelig udformning af porteføljerne og
der arbejdes endvidere fra SS side på at udarbejde elektroniske logbøger. Der skal endvidere
udarbejdes kompetencelister, men det er uklart hvorledes opgaven er i forhold til porteføljerne.
Bestyrelsen vil foreslå arrangørerne af ”
Introduktionskursus til nefrologi”at inkludere session
om Nefrologisk forskning.
5. Årets møder:


S. Ladefoged, RH har foreslået medlemsmøde om dialysevandskvalitet. Bestyrelsen
ønsker at holde dette møde separat således at det ikke erstatter et egentligt
videnskabeligt møde.


Blodtryk og pulsbølgen. Gerard London vil blive inviteret. Mødeledere: Ewa Lewin
og Peter Clausen.


HUS herunder transplantationsmæsige aspekter. Mødeledere: Kjeld Erik Otte og Inge
Eidemak.
6. Ansøgning om medlemskab.
Ansøgere til medlemskab blev alle godkendt af bestyrelsen.
Afledt af diskussionen til årets Generalforsamling har Bestyrelsen diskuteret behovet for
lovændringer specielt vedrørende optagelse af nye medlemmer.
Bestyrelsen finder ikke behov for at ændre de nuværende love, men ønsker at ændre gældende
praksis således at man fremover som hovedregel ikke ønsker at tilbyde ansatte i private firmaer
personligt medlemskab.
Ikke–speciallæger, som ønsker personligt medlemskab vil uændret blive vurderet af bestyrelsen
og der vil fremover blive fremsat begrundet indstilling fra bestyrelsens side.
7. International Society for Nephrology har tilbudt kollektiv medlemskab til DNS medlemmer.
Bestyrelsen vurderede at kontigentudgiften var for høj hvorfor man ikke ønsker at gøre brug af
tilbuddet.
8. Næste bestyrelsesmøde 2. september på Hans Dieperinks kontor. Kløvervænget 6, 10, OUH.
Forudgået af møde i det koordinerende videreuddannelsesudvalg.
9. Eventuelt.
Transplantationsselskabet har bedt DNS udpege personer til en arbejdsgruppe vedrørende
nyretransplantation. Bestyrelsen i DNS finder at nefrologien i forvejen er godt repræsenteret i
transplantationsselskabet og mener således ikke at der er behov for at udpege yderelige personer
til en sådan gruppe på nuværende tidspunkt.

Kjeld Erik Otte vælges som næstformand i Dansk Nefrologisk Selskab.
Fremtidige referater vil blive sendt per e-mail til bestyrelsesmedlemmerne. Efter 14 dage med
mulighed for rettelser vil referatet blive offentligt tilgængeligt på Selskabets hjemmeside.
Odense, 4. juni 2004
Erik Bo Pedersen, Akademisk Sekretær.

