Referat
Dansk Nefrologisk Selskab´s bestyrelsesmøde
7. april 2006, Odense

Mødedeltagere:
Hans Dieperink (formand), Jens Kristian Madsen (næstformand), Inge Eidemak, Ewa Lewin, Peter
Clausen, Lena Helbo Taasti.

1. Referat fra bestyrelsesmøde 2. marts 2006
Godkendtes
2. Årsmøde 2006
a) Claus Brun forelæser: Ian Mcdougall meldte afbud pga. sygdom. Bestyrelsen ser sig
desværre ikke i stand til med så kort varsel at finde en afløser.
b) Landsregister: Mødet fra 3. april 2006 mellem DNS, Uni C, Kompetencecenter Syd og
repræsentanter fra de enkelte centre gennemgås. DNS er interesseret i at bibeholde
landsregistret, da det indeholder nyttige data. Det forventes at der i fremtiden vil blive stillet
større krav end aktuelt. Bestyrelsen ser det ikke som en mulighed på sigt selv at overtage
registret.
c) Der er kommet orientering fra Sundhedsstyrelsen til sygehusejerne om fremtidig
specialeplanlægning, der indbefatter punkter som 1, hvilke afdelinger skal have lov til at
udføre hvilke opgaver, 2. kliniske retningslinier på landsplan og 3. kvalitetsmonitorering.
DNS skal formentlig pege på regionsrepræsentanter til at deltage i dette arbejde ligesom
man gerne vil have medindflydelse på eventuelt forslag til centralisering af visse
behandlinger.
d) Generalforsamling: Søren Madsen har ønsket at udtræde af arbejdet som sagkyndig i sager
ved Patientklagenævnet. Bestyrelsen vil pege på en afløser. Hans Eilif Jørgensen har
gennem mange år været revisor i DNS og har ikke ønsket at genopstille. Denne anmodning
er kommet bestyrelsen sent i hænde. Bestyrelsen peger på flere mulige kandidater, der vil
blive forespurgt.
e) Nyt fra speciallægeuddannelsen: Der bliver afholdt møde i det koordinerende
uddannelsesudvalg 27. april 2006. De første 2 specialespecifikke kurser vil blive afholdt i
efteråret 2006, de øvrige 3 planlægges til 2007. Læger i overgangsblok efter 2003
bestemmelser skal deltage i kurserne, udgifterne dækkes af Sundhedsstyrelsen. Læger i
overgangsblok efter 1996 bestemmelser kan ansøge om at deltage i kurserne. Hvis man ikke
kan deltage pga. graviditet, sygdom eller lign. skal man søge det næste afholdte kursus.
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3. Efterårets møder
Efterårets første videnskabelige møde om lupus i samarbejde med reumatologerne bliver afholdt
den 21. september i Odense. H. E. Hansen er initiativtager og chairman. Nefropatologerne vil blive
inviteret.
Efterårets andet møde om hjemmehæmodialyse (HHD) bliver et medlemsmøde. Inge Eidemak og
Jens Dam Jensen har været på studietur i Lund og har set en HHD afdeling. Ole Simonsen fra Lund
har stor erfaring inden for HHD vil blive inviteret som foredragsholder. FS Nefro vil blive inviteret.

4. Placering af næste årsmøde
Flere mulige placeringer diskuteres. Endelig afgørelse ved næste bestyrelsesmøde.
5. Ansøgning om medlemskab
Nanna Bramming, sygeplejerske, Nyremedicinsk Afdeling Y, Odense Universitetshospital.
Ditte Hansen, reservelæge, Med.afd., Nefrologisk afsnit, Roskilde Amts Sygehus, Roskilde.
Line Gerdes Pontoppidan, reservelæge. Nyremedicinsk Afdeling Y, Odense Universitetshospital.
Julija Tiskuviene, reservelæge. Sønderborg Sygehus. Hoveduddannelse i nefrologi
Jørgen Nielsen, overlæge. Holbæk Sygehus.
Ove Vyff Østergaard, overlæge. Roskilde Amts Sygehus.
Edin Colic,1. reservelæge, overgangsblok i nefrologi. Afd Y, Odense Universitetshospital
Lene Boesby, reservelæge, Medicinsk Gastroenterologisk afd. CA, Rigshospitalet.

6. Eventuelt
Jens Kristian Madsen og Mette Damholt har evalueret rekrutteringskurset. Der var meget stor
søgning også fra personer der ikke påtænker at specialisere sig indenfor nefrologi, men som fandt
kurset spændende og nødvendigt. JKM og MD foreslår at afholde 2 én-dags kurser i
Lægeforeningsregi. Der vil blive arbejdet videre med dette. Desuden vil deltagerne i årets kursus
blive forespurgt om det har påvirket deres speciale valg. Det diskuteres om der eventuelt skal være
færre undervisere til kurset hvilket vil medføre mulighed for honorering.
En tredjedel af selskabets fondsmidler vil blive omplaceret for at øge udbyttet.
Odense 14. april 2006
Lena Helbo Taasti
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