Referat fra Bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab
den 31.maj 2007, Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet
Deltagere: Anne-Lise Kamper, Jens Kristian Madsen, Ewa Lewin, Claus Bistrup, Per Ivarsen og
Thomas Elung-Jensen (sekretær)
Afbud: Lena Helbo Taasti
1. Konstituering af bestyrelsen
Anne-Lise Kamper er valgt som ny formand på Generalforsamlingen. Jens Kristian Madsen modtog
bestyrelsens enstemmige genvalg som næstformand.
Thomas Elung-Jensen er udpeget som sekretær for bestyrelsen.
2. Gennemgang af eksisterende udvalg
Udvalgene blev gennemgået. Der er kun få ændringer:
James Heaf er ny EDTA-National koordinator.
Registerudvalget består nu af Anne-Lise Kamper (formand), James Heaf (registeransvarlig), Søren
Schwartz Sørensen, Sten Fugleberg, Niels Løkkegaard og Søren Madsen.
Regionsrepræsentanter for Region Syd er Per Bruno Jensen, Jan Hardam Kristiansen og Irene
Høgsberg (suppleant).
Det er ikke afklaret, om §14-udvalget fortsat skal bestå. Jens Kristian Madsen vil undersøge dette.
Alle udvalg under Dansk Nefrologisk Selskab fremgår i øvrigt af selskabets hjemmeside.
3. Orientering fra formanden om ny sekretariatsfunktion
Sekretariatsfunktionen er ved at blive flyttet til Rigshospitalet. Mona Clausen Storm, Odense
Universitetshospital har dog indvilliget i at fortsætte som webmaster for selskabets hjemmeside.
Bestyrelsen påskønner dette, da hjemmesiden er meget velfungerende og opdateret.
4. Videnskabelige møder efterår 2007 og dato for årsmøde 2008
Første videnskabelige møde afholdes i København den 4. oktober kl. 15-18. Emnet er vaskulær
calcifikation. Ansvarlig: Ewa Lewin.
Andet videnskabelige møde afholdes ultimo november i København, eventuelt i samarbejde med
Dansk Transplantationsselskab. Emnet er protokolbiopsier ved transplantation. Claus Bistrup er
ansvarlig.
Årsmøde 2008 afholdes i København 4. - 5. april 2008. Mødelokalitet og program vil blive
offentliggjort senere.
5. Status vedr. Landsregistret
Registerudvalget afholdt møde umiddelbart før bestyrelsesmødet. Se særskilt referat.
6. Arbejdsgruppe vedr. vurdering af nyrefunktion og proteinuri
Anne-Lise Kamper refererede fra årsmøde i Dansk Selskab for Klinisk Biokemi 2007, hvor der blev
drøftet nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal vurdere metoder til bestemmelse af nyrefunktion
og proteinuri. Bestyrelsen vedtog dette forslag. Der vil blive taget kontakt til Dansk Selskab for
Klinisk Biokemi med henblik på valg af medlemmer til arbejdsgruppen samt udarbejdelse af
kommissorium.
7. Den faglige uddannelsesprofil, ny metode til vurdering af ansøgere til speciallægeuddannelsen i Intern medicin:Nefrologi

Dansk Medicinsk Selskab har på vegne af Danske Regioner bedt Dansk Nefrologisk Selskab
udarbejde en faglig profil, som fremover skal anvendes ved bedømmelse af ansøgere til
uddannelsesstillinger i Intern medicin:Nefrologi. Deadline for aflevering er ultimo august 2007.
Jens Kristian Madsen er ansvarlig for udkast. Der afholdes møde for alle de medicinske
videnskabelige selskabers repræsentanter i Odense torsdag d.21.juni.
Bestyrelsen diskuterede kort prioritering i kvalifikationerne.
8. Selskabets deltagelse i Lægeforeningens 150 års jubilæum
Dansk Nefrologisk Selskab er inviteret til deltagelse ved Lægeforeningens jubilæum den 1.
september 2007 i København med præsentation af specialet ved en stand. Hanne Mollerup, Holbæk
Sygehus og Mette Brimnes Damholt, Righospitalet har accepteret bestyrelsens opfordring til at
præsentere selskabet. Emnet er kronisk dialysebehandling. Bestyrelsen påskønner dette.
9. Nytilkomne henvendelser til bestyrelsen siden sidste bestyrelsesmøde
Der orienteres om henvendelse fra ERA-EDTA vedrørende deltagelse i et multicenterforsøg.
Bestyrelsen har modtaget skrivelse fra Søren Ladefoged, Rigshospitalet, med forslag om selskabets
involvering i etablering af en specialistsygeplejerskeuddannelse. Dette vurderes at være udenfor
selskabets formålsområde. Bestyrelsen foreslår henvendelse til Dansk Sygeplejeråd.
Nordiske Nyredage skal afholdes i Danmark i 2011. Plan for mødested og tidspunkt skal foreligge i
2009.
Der er kommet invitation til bestyrelsesformanden til møde/middag med de europæiske selskabers
formænd i forbindelse med ERA-EDTA i Barcelona juni 2007. Formanden har ikke mulighed for at
deltage.
Der er kommet henvendelse fra 2 diætiststuderende vedr. selskabets holdning til proteinrestriktion
hos kroniske nyrepatienter. Per Ivarsen vil besvare denne henvendelse.
Wladimir Szpirt har videresendt en henvendelse fra Mayoklinikken med tilbud om et videnskabeligt
møde. Bestyrelsen er positive overfor dette tilbud, idet der stiles efter et ordinært møde i 2008 med
emnet vasculitis.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 4. oktober kl. 11-14 på Rigshospitalet forud for det
videnskabelige møde.

København 4. juni 2007
Anne-Lise Kamper
Formand

Thomas Elung-Jensen
Sekretær

