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1. Referat fra Bestyrelsesmødet den 10.3.05.
Godkendt.

2. Planlægning af årsmødet, herunder generalforsamlingen.





Praktisk gennemførsel af mødet aftales.
Nefrologisk afdeling, Herlev sygehus har desværre ikke kunnet stille med indlæg til den
nefropatologiske session.
Der er ikke indkommet forslag til nye bestyrelsesmedlemmer ud over bestyrelsens kandidat,
Jens Kristian Madsen.
Seneste reviderede budget for årsmødet viser et overskud.

3. Planlægning af efterårets møder.
Efterårets første møde med foreløbig mødedato den 29.9 arrangeres af Ewa Lewin med hjælp af
Peter Clausen. Emnet bliver forstyrrelser i Calcium-fosfatstofskiftet ved nyresygdom. EL
forespørger om muligheden for at invitere 2 udenlandske foredragsholdere til mødet, hvilket
accepteres. Der er foreligger på nuværende tidspunkt ingen konkrete aftaler med foredragsholdere.
Et flertal i bestyrelsen ønsker at der skal afsættes tid til og mulighed for diskussion af
”Forstyrrelser i knogle og mineral omsætningen ved kronisk nyresygdom. Guidelines for diagnostik
og behandling K/DOQI guidelines konverteret til danske forhold.”
Peter Clausen sørger for at bestille lokaler.
Efterårets andet møde med foreløbig mødedato 24.11 vil omhandle Pædiatrisk Nefrologi og
arrangeres af Erik Bo Pedersen og Jens Dam Jensen. Der vil her ligeledes kunne invitere 2
udenlandske foredragsholdere. Der påtænkes indlæg om Nyretransplantation hos børn samt kronisk
dialyse ved børn. Endvidere opgørelse over hvor mange børn der er i RRT i Danmark og hvorledes
det er gået med de transplanterede børn i landet.
Der sigtes endvidere mod et ikke-videnskabeligt møde om den nefrologiske speciallæge uddannelse
i efteråret.

4. Status for Dansk Nefrologisk Selskabs Bid på ISPD 2008
DNS har afgivet bid på ISPD 2008, konkurrerende ”kandidatby” er Istanbul.
Johan V. Povlsen, James Heaf, Preben Joffe, hans Dieperink og Erik Bo Pedersen, har haft
møde med ISPD’s profesionelle kongresplanlægger Mr. E. Polak.
På forslag fra ISPD vil Hans Dieperink tage kontakt til de øvrige skandinaviske, de baltiske, og
det tyske nefrologiske selskab og forespørge om de vil deltage i den videnskabelige planlægning
af mødet.
Der sigtes endvidere i at lave et præsymposium der retter sig mod 3. verdens lande.
Det endelige valg af kongres by vil falde umiddelbart før eller efter sommerferien 2005.

5. Drøftelse angående: Det gode patientforløb for patienter med diabetisk
nefropati (DNS/DES)
Der foreligger nu udkast til retningslinier. Bestyrelsen mener at PTH forhøjelse ikke skal
angives med grænse. Hans Dieperink vil meddele dette til udvalgets formand Bo FeldtRasmussen.

6. Ansøgning om medlemskab
Bestyrelsen godkender ansøgning om medlemskab fra:


Dorthe Mørck Mortensen. Introduktionsstilling på Nefrologisk afdeling, Skejby Sygehus.
Agter at søge hoveduddannelsesstilling inden for nefrologi.



Egle Kaskonaite. Afdeling C, Aalborg Sygehus. Er kursuslæge indenfor nefrologi.



Torkil à Steig. Medicinsk afdeling C, Skejby Sygehus. Er speciallæge i Intern Medicin og
forventer speciallægeanerkendelse i nefrologi i marts måned 2006.



Joakim Cordtz, Nefrologisk afdeling P, Rigshospitalet. Ønsker at lave kredsløbsstudier på
dialysepatienter og at være tilknyttet specialet i mange år fremover.

7. Eventuelt.


Dialysevandsrapport er godkendt uden kommentarer fra bestyrelsen. Den vil blive lagt på
nettet samt sendt til sundhedsstyrelsen



Portefølje til den nye speciallægeuddannelse i nefrologi vil blive udarbejdet Inge Eidemak,
Jens Kristian Madsen samt repræsentant fra region Syd.



Inspektorer i Nefrologi: Dansk Nefrologiske selskab har foreslået 3 personer, der foreligger
endnu ikke accept fra disse.



Vedrørende kurserne. Det er planen at 2 kurser gennemføres i efteråret 2005. Da antallet at
besatte hoveduddannelsesforløb og dermed potentielle kursister endnu er begrænset kan
kurserne dog udsættes til foråret 2006 såfremt der fremkommer praktiske forhindringer til
gennemførsel i 2005.



Foreløbig prognose for antallet af speciallæger i fremtiden blev fremlagt af Erik Bo
Pedersen. De nefrologiske afdelinger har svaret på spørgeskema om nuværende og forventet
fremtidig bemanding af speciallæger. 2005 kohorten af speciallæger og Fase III lægers
aldersprofil er klarlagt. Resultaterne vil kort blive fremlagt på årsmødet, men der skal ikke
lægges op til debat. Derimod sigtes mod et uddannelsesmøde i efteråret (se punkt 3).

Odense den 31.5.05
Erik Bo Pedersen

