Referat fra bestyrelsesmøde i
Dansk Nefrologisk Selskab
2. oktober 2008,
Rigshospitalet

Deltagere: Anne-Lise Kamper, Jens Kristian Madsen, Marianne Rix, Claus Bistrup, Per Ivarsen, Lena Helbo
Taasti og Thomas Elung-Jensen (sekretær)
Referat fra Bestyrelsesmødet 4.4.2008 er godkendt og lagt på hjemmesiden.

1. Videnskabelige møder
Foredragsholdere fra Mayo klinikken ved Vasculitismøde den 2.10.2008 er Professor U. Specks med indlæg
om Controversies on clinical ANCA testing, Dr F. Fervenza om Anti-CD20 therapy in ANCA associated
vasculitis og Dr K. Keogh om Churg-Strauss syndrome. Udgifterne omfatter to overnatninger og middage.
Mayo klinikken afholder rejseudgifter.
Den 20.11.08 afholdes fællesmøde med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Emne: præsentation og
diskussion af rapport fra arbejdsgruppe vedr. Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri.
Programmet er færdigt, kan ses på hjemmesiden. Mødeledere er Lars Juhl Petersen (formand for
arbejdsgruppen), Linda Hilsted (formand for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi) og Marianne Rix. Mødested:
Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Odense. Medlemmer af klinisk fysiologisk selskab og endokrinologisk
selskab er inviterede. Udgifter til mødet deles med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi.
Jeppe Hagstrup Christensen, som er nylig udnævnt professor i Ålborg, vil blive inviteret til at arrangere et
møde primo 2009 (tentative dage 5. februar, 5. marts) med udgangspunkt i sit eget forskningsområde.
Mødested formentlig Århus. Bestyrelsens medarrangør Per Ivarsen.
Efterår 2009: Renale manifestationer af sjældne systemssygdomme er et foreløbigt emne.

2. Rapport fra arbejdsgruppe vedr Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri
Udkast til rapporten er tilgængelig på hjemmesiden. Medlemmerne er orienterede via mail og anmodet om
at sende kommentarer til formanden for arbejdsgruppen Lars Juhl Petersen. Rapportudkastet vil desuden
blive sendt i et eksemplar med ledsagebrev til alle afdelinger. Efter fællesmødet den 20.11.08 vil rapporten
blive færdiggjort og publiceret på hjemmesiden. Rapportens væsentligste rekommendationer vil desuden
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blive publiceret som en folder, der tænkes distribueret til en bredere kreds, herunder praktiserende læger.
Der vil blive søgt sponsorstøtte til trykning. Marianne Rix er bestyrelsens tovholder.

3. Årsmøde 2009
Årsmødet 2008 forløb generelt tilfredsstillende. Der var dog enighed om, at generalforsamlingen bør
afholdes på et årsmødes første dag. Regnskabet for mødet er endnu ikke afsluttet, da der mangler få
poster. Der forventes at være et moderat overskud, som vil blive anvendt til publikation vedr Metoder til
vurdering af nyrefunktion og proteinuri.
Årsmødet 2009 er tidligere fastlagt til 24.-25. april. Hypertensionsselskabet har planlagt årsmøde på samme
tidspunkt uden mulighed for ændring. DNS vil derfor flytte årsmødet til 1.-2. maj, såfremt der er plads på
Herlev Hospital. Der vil ikke blive en specifik markering af DNS`s 30 års jubilæum. Det primære
videnskabelige emne vil blive den glomerulære filtrationsbarriere, hvor der er interessant ny forskning.
Claus Bistrup, Per Ivarsen og Anne-Lise Kamper vil udarbejde videnskabeligt program, som også skal
omfatte en undervisningssession om glomerulonephritis den 1.5. om formiddagen, før selv årsmødet. Et
eventuelt indlæg med hightlights fra ASN blev diskuteret.
4. ISPD kongres 2012
DNS har søgt om værtsskabet for denne kongres. Per Ivarsen har sammen med en række danske
peritonealdialysespecialister og med Wonderful Copenhagen udfærdiget en meget professionel ansøgning,
ansøgningsfristen var 1.10.2008. Der har ikke været udgifter i forbindelse med ansøgningen. Resultatet af
en indledende evaluering af ansøgninger forventes i løbet af 1 måneds tid. Per Ivarsen er bestyrelsens
tovholder.
5. Nordiske nyredage i DK 2011
Planlægning udsættes indtil, der er tilbagemelding på ansøgningen om værtsskab for ISPD kongressen.
6. Specialerapport
Anne-Lise Kamper var sammen en række andre specialer indkaldt til møde den 23.5.08 med Dansk
Medicinsk Selskab repræsentanter i Det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning, idet man ønskede en
kort præsentation og diskussion af rapporten. Siden da ingen tilbagemelding vedr. specialerapporten.
7. DNSL status
Årsrapport 2007 er færdig og udsendt til den vanlige kreds af modtagere. Den nye database, Topica, er nu i
funktion. Data i den tidligere database er konverterede, udgifterne dækkede ved en ekstrabevilling fra
Danske Regioner. Der henvises i øvrigt til referater fra registerudvalgsmøder. Anne-Lise Kamper har i juni
2008 på opfordring fra ERA-EDTA Registry og på vegne af bestyrelsen jvf tidligere bestyrelsesbeslutning
skriftlig anmodet om DNS`s udtræden af NephroQUEST projektet. Begrundelsen som anført i referat fra
registerudvalgsmøde 5.3.2008. Foreløbig intet respons på denne skrivelse.
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8. Speciallægeuddannelsen
Revideret målbeskrivelse til hoveduddannelse er godkendt af Sundhedsstyrelsen med ros til Jens Kristian
Madsen, Julie Bryndum, Jesper Juul Larsen og Pernille Mørk Hansen. Sundhedsstyrelsen har delvis
refunderet de forbundne udgifter.
Specialespecifikke kurser. Anne-Lise Kamper har sammen med Bente Jespersen og Jeppe Hagstrup
Christensen været til møde i Sunhedsstyrelsen den 20.8.08 vedrørende kurserne. DNS`s synspunkter blev
fremført med henvisning til drøftelse ved generalforsamlingen 5.4.2008 (se formandsberetning og referat
fra generalforsamlingen). Vilkårene for hovedkursusleder og delkursusledere blev drøftet indgående. DNS
ønsker honorering af delkursusleder (10.000 kr), beskrivelse af delkursuslederfunktionen, herunder
uddelegering af kompetencer/ansvar fra hovedkursusleder til delkursusleder. Desuden økonomisk dækning
af forberedelsesmøde, forplejning af kursister samt temadag for delkursusledere. Jeppe Hagstrup
Christensen accepterede at tiltræde som hovedkursusleder under forudsætning af opnåelse af
tilfredsstillende vilkår.
9. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr. antal stillinger i den fælles intern medicinske
introduktionsuddannelse
Mhp. at øge rekruttering til nefrologi har DNS sammen med ledende overlæger på nefrologiske
specialafdelinger i august 2008 rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen med forslag om en øgning af det
samlede overordnede antal introduktionsstillinger i intern medicin, således at behovet for lokalt oprettede
uklassificerede stillinger minimeres. Endnu ingen tilbagemelding.
10. Rekruttering til nefrologi
Antallet af ansøgere til specialet er bekymrende lavt. De nuværende rekrutteringskurser er velbesøgte og
evalueringerne er meget tilfredsstillende, men det er uvist, hvor stor betydning kurserne har for
rekruttering. Næste kursus er planlagt til 14.-16. januar 2009. Jens Kristian Madsen vurderer, at kursernes
fremtid på længere sigt er lidt usikker. Der er behov for supplerende tiltag mhp. bedre rekruttering, hvorfor
der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra medicinstuderende til erfaren kliniker.
Marianne Rix og Lena Taasti vil udarbejde forslag til gruppens sammensætning og kommisorium til næste
bestyrelsesmøde.
11. Revision af guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen
ved kronisk nyresygdom
Der er behov for revision af guidelines, herunder indikation for D-vitamin behandling. To medlemmer af
den tidligere arbejdsgruppe er ikke længere beskæftiget i specialet. Arbejdsgruppen supplerer sig efter
egen vurdering. Reviderede guidelines vil blive publiceret på hjemmesiden. Marianne Rix er medlem af
arbejdsgruppen.
12. Orientering fra formanden
DSIM har anmodet om DNS repræsentation ved DSIM`s årsmøde 6.3.2009. Helle Thiesson vil holde
foredrag om Nyretransplantation hos børn og unge.
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Dansk Medicinsk Selskab har anmodet DNS om forslag til bestyrelsesmedlem. Der vil blive rettet
henvendelse til Kjeld Otte (som efterfølgende har takket nej).
DNS har udfærdiget høringssvar vedr. evt. ændring af tilskud for antihypertensive lægemidler, kan ses på
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.
Bestyrelsen har indstillet hovedkursuslæge Jesper Juul Larsen, Rigshospitalet og overlæge Jan Kristiansen,
Fredericia som DNS repræsentanter i regionale ansættelsesudvalg:
Bestyrelsen har indstillet Jens Kristian Madsen som DNS repræsentant til kursus vedr ”Den komplekse
intern medicinske patient”(kurset er del af den fælles introduktionsuddannelse i de intern medicinske
specialer):
Bestyrelsen har indstillet Jesper Bech, Holstebro og Martin Egfjord, Rigshospitalet som DNS repræsentanter
i Sundhedsstyrelsens Map of Medicine-projekt:
Ewa Lewin, Herlev, har gennemlæst og kommenteret Dansk Knoglemedicinsk Selskabs tilsendte Vejledning
til udredning og behandling af osteoporose.
Bestyrelsen har indstillet Lisbet Brandi, Roskilde, som DNS repræsentant i Sundhedsstyrelsens
arbejdsgruppe vedr komorbiditet i forbindelse med pakkeforløb og kræft.
Efteruddannelseskurser: Der findes et 2-dages internatkursus for praktiserende læger, som afholdes i PLO
regi med Kjeld Otte og urolog Palle Osther som kursusledere.
Den nationale rekommandationsliste for lægemidler til hjerte-karsygdommme, C- gruppen, er blevet
revideret. DNS repræsenteret ved Anne-Lise Kamper.
En tidligere modtager af forskningsmidler fra DNS har trukket sig ud af det projekt, som lå til baggrund for
tildelingen, og forespurgt om midlerne kan forblive til støtte for projektet. Bestyrelsen har anmodet om
tilbagebetaling af midlerne, idet der er tale om personlig modtaget forskningsstøtte.
DNS repræsenteres ved Karrieredag på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet den
9. oktober ved Mette Damholt og Hanne Mollerup.

Næste bestyrelsesmøde
Den 20.11.08 kl. 11 i konferencelokalet, Kløvervænget 6, 10. sal, OUH

Rigshospitalet den 23.10.2008
Anne-Lise Kamper
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