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Tilstede
Fraværende

Hans Dieperink (formand), Jens Kristian Madsen, Peter Clausen,
Inge Eidemak, Ewa Lewin og Lena Helbo Taasti
Jens Dam Jensen (med afbud)

Referat
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 29. september 2005
Godkendtes
2. Rekrutteringskursus 16. - 18. januar 2006
Kurset er udvidet fra 2 til 3 dage og deltagerantallet udvidet fra 20 til 25.
Kursusprogrammet er i store træk uændret, men der er blevet længere pauser og
enkelte emner har fået mere tid.
Der har været lidt uklarhed om tilmeldingsproceduren. Der vil blive strammet op på
dette inden næste kursus, der formentlig vil blive afholdt primo 2007.
Budgettet balancerede ved kurset i 2005, aktuelt er der mulighed for et lille overskud,
der i så fald vil blive øremærket til brug ved senere rekrutteringskurser.
3. DNS/DES rapporten
DNS/DES rapporten er udarbejdet af en fælles arbejdsgruppe med repræsentanter fra
både DES og DNS. Rapporten, der kan findes på hjemmesiden udkom i oktober 2005.
Den vil blive fremlagt for medlemmerne på årsmødet i DNS i april med mulighed for
efterfølgende diskussion.
4. DNSL, indrapportering for 2005
Ved et møde i registerudvalget i september 2005 blev det besluttet at ændre
indrapportering af data, så Kt/V udgår og calcium, fosfat og PTH indgår som nye
parametre. Dette er imidlertid ikke udmeldt til de respektive afdelinger ligesom EDB
systemet ikke er blevet tilpasset. Ændringerne vil derfor først træde i kraft med
indberetningerne for 2006.
Bevillingshaverne ønsker flere kvalitetsdata med mulighed for at sammenligne de
enkelte centre. Jævnfør almindelig rapportstatistik med 95% sikkerhedsgrænser vil
alle afdelinger formentlig ligge indenfor disse. De afdelinger der måtte ligge udenfor
vil have mulighed for at kommentere data.
Det kunne eventuelt være ønskeligt at udvide indberetningerne til at inkludere comorbiditets data.
Med de nye regioner og mulig honorering efter DRG-koder kan der komme krav om at
ensrette behandlingen både inter- og intra-regionalt, både med hensyn til kvalitet og
økonomi.
Man afventer spændt data fra Sundhedsstyrelsens MTV rapport om dialyse
(HHD/HD/PD).

5. DNS-kurser efteråret 2006
De obligatoriske kurser for hoveduddannelsen i nefrologi starter i efteråret 2006.
Der vil blive afholdt kursus i nyrefysiologi den 02 .– 06.10.2006 med Søren Schwartz
Sørensen som kursusleder og den 27.11. - 01.12.2006 i glomerulonefritis med AnneLise Kamper som kursusleder.
Der er kommet budget fra Sundhedsstyrelsen, som forekommer rimeligt, idet der
fortsat ikke er afsat penge til aflønning af kursuslederen. Der er rettet henvendelse til
DMS om honorering af kursuslederne, men der er ikke modtaget et svar. Der vil være
mulighed for at man via DNS kan honorere kursuslederne med kr. 10.000 per kursus.
Kurserne var oprindeligt tænkt udbudt hvert 5. år. Man ønsker ca. 20 kursister per
hold. Aktuelt opslås 12 stillinger til besættelse pr. år, hvorfor det vil være realistisk at
afholde kursus hvert 3. år. Det er uklart hvad man gør i tilfælde af sygdom eller
graviditet, da kurserne skal være gennemført for at opnå speciallægeanerkendelse,
ligesom det ikke er helt klart om kurserne er obligatoriske for personer ansat i
overgangsblok. Der vil blive rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen herom.
6. Henvendelse fra Nyreforeningen vedrørende patientorienteret hjemmeside
Nyreforeningen har rettet henvendelse om sponsorering af en patient-orienteret
hjemmeside om peritonealdialyse. Da projektet er firmasponsoreret kan DNS ikke
støtte projektet.
7. Årsmøde 2006
Det midlertidige program for årsmødet 08. – 09. april 2006 gennemgås. Mødet vil
blive afholdt i Odense. Der er opnået tilsagn fra professor Locatelli som Claus Bruun
forelæser og fra Dr. Furuland, der begge vil forelæse om emnet anæmibehandling.
Der vil ligeledes være nationale bidrag omkring dette emne.
Der forventes afholdt præsymposium den 7. april om jernbehandling som led i
behandling af renal anæmi.
8. Videnskabelige møder
Pædiatrisk nefrologi den 2. marts. Der er positivt tilsagn fra Dr. Fiscbach og Dr.
Groothoff. Tovholder: Jens Dam Jensen. Endeligt program ventes offenligtgjort
snarest.
Første efterårsmøde den 21.september 2006. Lupusnefritis, i samarbejde med Dansk
Reumatologisk Selskab. Mødet afholdes i Odense eller Aarhus. Der er positivt tilsagn
fra Gerald Appel. Tovholder: Hans Dieperink
Andet efterårsmøde 2006. Hjemmehæmodialyse. Tovholder: Jens Dam Jensen og
Inge Eidemak.
Forårsmøde 2007. Dialyseaccess. Tovholder: Peter Clausen og Inge Eidemak.
10. Ansøgning om medlemsskab
a. Læge Sigurdur Tor Sigurdsson, Nefrologisk afdeling B, KAS Herlev. Har haft
intruduktionsstilling i nefrologi og er påbegyndt Ph.d. arbejde. Har planer om
efterfølgende hoveduddannelse inden for nefrologi.
b. Læge Claus Nielsen, kursusreservelæge i nefrologi, Roskilde Amtssygehus. Vil
gerne være tilknyttet fagets faglige forum.

c. Læge My Svensson, forskningsassistent, Nefrologisk afdeling C, Aalborg
Sygehus. Under uddannelse til nefrolog og forskningsaktiv inden for området
kronisk nyreinsufficiens og kardiovaskulær sygdom.
d. Mads Hornum, reservelæge, Nefrologisk afd. P2132, Rigshospitalet. Meget aktiv
indenfor specialet. Forventer efter endt ph.d. studie indenfor nefrologien, at
søge mod nefrologisk hoveduddannelse.
e. Firma: Genzyme. Ønsker firmamedlemskab.
11. Eventuelt
Sundhedsstyrelsen tilkendegiver at de ønsker rådgivning vedrørende vurdering af
nefrologisk specialist anerkendelse for udenlandske læger. Bestyrelsen vedtager at
forespørge om medlemmer af det nuværende §14 udvalg vil tage opgaven.
Bestyrelsen har endnu ikke valgt en næstformand. Jens Kristian Madsen foreslås,
accepterer og vælges enstemmigt
DNS hjemmeside redigeres kyndigt af webmasteren, der til nu har været ulønnet. Det
besluttes at honorere webmasteren for DNS hjemmeside med et engangsbeløb på kr.
10.000.
Lena Helbo Taasti
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