Referat
Dansk Nefrologisk Selskab
Bestyrelsesmødet den 2. september 2004
Tilstede: Hans Dieperink, Inge Eidemak, Ewa Lewin, Kjeld Erik Otte, Jens Dam Jensen, Peter
Clausen og Erik Bo Pedersen
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 26. maj 2004 godkendtes.
2. Status på udvalg:
Udvalg vedrørende Calcium fosfat stofskiftet: Der har været 2 møder og arbejdes på at lave
guidelines på området.
Dialysevandsudvalget: Udvalget reviderer i øjeblikket 2. udgave af betænkning på området.
Betænkningen sendes til Sundhedsstyrelsen som forslag til danske retningslinier på området.
DRG udvalget: Uvist hvorvidt der har været mødeaktivitet i dette stående udvalg. Der er
behov for revision af koder inden for peritonealdialyse.
Hepatitis udvalget er færdige med retningslinier der fremover vil findes på selskabets
hjemmeside. Udvalget er herefter opløst.
Registerudvalget: Der er planlagt møde den 30.9 hvor næste årsrapport skal planlægges. Der
er ønsker om at registerudvalget ser på standardisering og definitioner af ind-rapporterede
data. Vedrørende rapportgeneratoren er der tvivl om hvorledes vedligeholdelse af support af
generatoren skal foregå.
Diabetes udvalget består af Elisabeth Mathiesen, Hans-Henrik Lervang, Allan Flyvbjerg, Bo
Feldt-Rasmussen, Keld Erik Otte og Hans Dieperink. Der opstilles retningslinier for
visitation mellem specialerne.
3. Søren Ladefoged har foreslået et møde om dialysevandskvalitet. Dette vil foregå i efteråret
som et klaringsmøde i Dansk Nefrologisk Selskabs regi.
4. Viderereuddannelsesreformen. Der har været holdt møde den 2.9.04 i det koordinerende
Videreuuddannelsesudvalg. Bestyrelsen finder det uacceptabelt at der ikke er afsat
økonomiske midler til aflønning af delkursusledere. Hans Dieperink foreslår at der
honoreres med et samlet beløb på kr. 20.000,- pr. kursus. Da Sundhedsstyrelsen ikke har
afsat midler til området vil beløbet blive opkrævet fra kursisternes
ansættelsesmyndighed/amterne. Kurserne påtænkes gennemført hvert 2. år.
Rekrutteringskurset er planlagt til november
5. Bestyrelsen foreslår at følgende medlemmer til Specialistnævnet.
Lisbeth Brandi
Jens Kristian Madsen
Kjeld Erik Otte
Ved bestyrelsesmødet var der uklarhed om DNS´s repræsentanter i DMS.

Der er efterfølgende fastlagt at følgende medlemmer er Dansk Nefrologisk Selskabs
repræsentanter i Dansk Medicinsk Selskab:
Afdelingslæge Ewa Lewin
Overlæge Johan Vestergaard Povlsen
Bestyrelsen foreslår Overlæge Anne-Lise Kamper som deltager i Dansk Selskab for Intern
Medicin’s arbejdsgruppe vedrørende organisatoriske udvikling af de medicinske afdelinger.
6. Udpegelses af medlemmer til et nyt permanent uddannelsesråd i region øst.
Inge Eidemak vil forespørge Trine Korsgaard i Hillerød.
7. Der er planlagt møde den 16.9 med emnet ” Vaskulær dysfunktion ved hypertension og
nyresygdom”. Efterårets 2. videnskabelige møde vil foregå den 25.11.0 på Rigshospitalet.
Emnet bliver Hæmolytisk Uræmisk Syndrom (HUS). Giuseppe Remuzzi, Bergamo, Italien
har accepteret at give foredrag. Forekomsten af HUS/TTP i Danmark skal undersøges. Hvor
mange af disse patienter er transplanteret og med hvilken immunsuppresion? Hans
Dieperink vil forespørge Hans Løkkegaard om muligheden for at trække oplysningerne fra
DNSL.
8. Bestyrelsesmøde i forbindelse med mødet den 25.11 og igen i slutningen af februar 2005.
9. Elektronisk formidling til medlemmerne. Meddelelser til medlemmerne vil fremover foregå
elektronisk med e-mail. Endvidere vil tilmelding til årsmødet, indsendelse af abstracts og
ansøgninger fremover kun kunne foretages elektronisk via selskabets hjemmeside/e-mail.
Medlemmer uden e-mail adresse vil få tilsendt informationen med ordinær post.
Udsendelsen foretages fortsat af Lægeforeningen hvorfor alle medlemmer skal sørge for at
opdatere medlemsoplysninger.

10. Årsmødet. Fastsat til 28 - 29.5.05 på Hotel H.C. Andersen, Odense. Mødets emne vil være
Nefropatologi. Helmuth Rennke, Boston, USA har accepteret at give Claus Bruun
forelæsningen. Der skal rettes henvendelse til Nefropatologiske afdelinger m.h.p. casestories. Der sigtes mod følgende emner. IgA nefritis, FSGS, Membranoproliferativ
glomerulonefritis herunder anticardiolipin antistof syndrom.
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