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1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 1.5.2009 er tidligere godkendt
2. Videnskabelige eftermiddagsmøder
Der er planlagt 1 videnskabeligt møde i efteråret 2009 og 2 møder i foråret 2010.
Mødet Rare systemic disease as a cause of chronic renal failure den 1.10.2009 indledes med præsentationen The
National Registry Report 2008 v James Heaf. Herefter følger Dr Colin A Hutchison, Birmingham med foredraget
New insight into the diagnosis and management of myeloma, professor Bernd Hoppe, Køln med Hyperoxaluria,
diagnostics and treatment og Søren Schwartz Sørensen, Rigshospitalet med Fabrys disease. Mødet er økonomisk
støttet af Gambro A/S, som dækker rejse- og opholdsudgifter for Dr Hutchison. Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk
Hæmatologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi er inviterede til mødet.
Den 28.1.2010 afholdes møde om endokrinologiske problemer i nefrologien. Mødeledere er Marianne Rix og Lena
Helbo Taasti. Medlemmer af Dansk Endokrinologisk Selskab vil blive inviterede. Der er beklageligvis et
indholdsmæssigt overlap indenfor thyroidea- og væksthormonområdet med programmet for Nordiske Nyredage
2011 (se nedenstående). Bestyrelsen finder, at januar 2010 mødet kan gennemføres - evt med justering i
programmet efter drøftelse med involverede foredragsholdere
Den 4.3.2010 afholdes møde I Århus med emnet Acute kidney Injury – new diagnostic, preventive and
therapeutic issues i Århus. Mødet tilrettelægges af professor Bente Jespersen. Bestyrelsens medarrangør er Else
Randers.
Efterår 2010: Nylig tiltrådt professor Peter Marckmann, Odense vil blive inviteret til at arrangere et møde med
udgangspunkt i eget forskningsområde. Bestyrelsens medarrangør er Lena Helbo Taasti.
3. Årsmøde 2010
Ved årsmødet 2009, som forløb tilfredsstillende, var der et underskud på ca 45.000 kr, hvor regnskabet for
årsmødet 2008 var med et overskud på ca 70.000 kr. Forskellen kan primært tilskrives, at der i år var udgifter til
oversøisk foredragsholder, uddeling af wild cards og lavere sponsorstøtte på trods af, at antallet af sponsorer var
det samme som i 2008.
Årsmødet 2010 er planlagt til 7.- 8. maj i København. Det overordnede videnskabelige emne bliver Kronisk
dialysebehandling. Marianne Rix og Else Randers vil udarbejde forslag til videnskabeligt program, der også vil
omfatte en undervisningssession den 7. maj om formiddagen før selve årsmødet.
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4. Nordiske Nyredage 2011
Mødet, som tidligere har været planlagt til 5.-7. maj, er flyttet til 12.-14. maj pga tidsmæssigt sammenfald med
internationalt transplantationsmøde. Der er nedsat en organisationskomite: Ewa Lewin, Lars Juhl Petersen og
Jesper Melchior Hansen, som har udarbejdet programudkast af med titlen New insight into disturbances in renal
endocrinology in uremia omfattende reninangiotensinsystemet og renal fibrose, regulering og effekt af vitamin D
og nefro-endokrinologi. Der er opnået tilsagn fra en række internationalt kendte foredragsholdere, herunder J.
Floege, K Hruska, E. Slatopolsky, M. Kuro-O, R. Kumar, K. Shanahan, U. Feldt-Rasmussen og B. Feldt-Rasmussen.
Programmet blev præsenteret ved Nordiske Nyredage i Helsinki i august 2009. Der bliver behov for omfattende
sponsorstøtte, aftaler vil blive søgt opnået indenfor de kommende måneder. Vibeke Rømming Sørensen er
kongressekretær
5. ISPD 2012
DNS har ikke modtaget svar på ansøgningen om værtskab. Der er ingen officiel afgørelse om valg af værtsland.
6. DNSL status
Årsrapporten 2008 er trykt og udsendt til alle medlemmer. For yderligere information om DNSL henvises til
særskilt referat fra registerudvalgsmøde.
7. Rapport fra arbejdsgruppe vedr Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri
Der er indhentet tilbud på folder med rapportens væsentligste konklusioner, forventes publiceret og udsendt før
1.1.2010.
8. Specialespecifikke kurser
Der er modtaget vejledning om budgetansøgning for de specialespecifikke kurser dateret september 2009, hvoraf
det fremgår, at der fra 2010 ydes et delkursuslederhonorar på 7.500 kr. pr kursus.
Hospitalerne har vanskeligt ved at få adgang til egnede undervisningslokaler, som der er generel mangel på.
Bestyrelsen vil sammen med hovedkursusleder Jeppe Hagstrup Christensen rette henvendelse til
Sundhedsstyrelsen med anmodning om økonomisk dækning af udgifter til leje af kursuslokaler udenfor
hospitalerne.
9. Koordinerende uddannelsesudvalg
Der er udpeget medlemmer til udvalget, jvf. bestyrelsesmødereferat 1.5.2009, Jeppe Hagstrup Christensen, Jens
Kristian Madsen, Jon Waarst Gregersen, Julie Bryndum, Mette Damholt, Knud Rasmussen, Mads Hornum og Lena
Helbo Taasti.
Udvalget konstituerede sig ved møde 15.9.2009 med Lena Helbo Taasti som formand, jvf mødereferat, som
publiceres på hjemmesiden.
Udvalget finder, at DNS ikke skal yde økonomisk støtte til de specialespecifikke kurser, herunder især til
delkursuslederhonorar. Udvalget anbefaler, at delkursusledere får fri med løn til kursusforberedelse svarende til
½ dag pr kursusdag, og udvalget henstiller til DNS`s bestyrelse, at Danske Regioner via Sundhedsstyrelsen
informeres om denne opgave. Ved generalforsamlingen 2009 var der ikke mulighed for et generelt tilsagn til, at
delkursuslederes kursusforberedelse og kursustid kan finde sted i arbejdstiden. Bestyrelsen finder derfor ikke
grundlag for yderligere tiltag før næste generalforsamling.
Udvalget har besluttet at genoptage det DNS initierede forskningstræningskursus.
Udvalget har gjort opmærksom på, at en del uddannelsessøgende nefrologer er af anden etnisk herkomst, og
fremhævet vigtigheden af ligeværdig rekruttering til forskning, udvalgsarbejde m.m. Bestyrelsen deler dette
synspunkt og henstiller til, at de nefrologiske afdelinger er opmærksomme på dette.
10. Rekrutteringsudvalg, rekrutteringskursus
Møde i rekrutteringsudvalget er planlagt til 20.10.2009. Næste rekrutteringskursus for yngre læger er planlagt til
januar 2010. Evt honorering af undervisere har været drøftet med kursusledere og i bestyrelsen. Det vurderes, at
undervisningen ved disse DNS initierede kurser kan sammenlignes med f.eks. udvalgs- og bestyrelsesarbejde og
derfor forbliver uhonorerede.
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11. MAP of Medicine
Dansk Medicinsk Selskab har rettet henvendelse til alle specialeselskaber og bedt om vurdering af Map of
Medicine samt forespurgt, hvorvidt selskaberne vil være indstillede på at medvirke ved udarbejdelse af nationale
kliniske retninglinjer. DNS repræsentanter i MAP of medicine finder dette uegnet indenfor det nefrologiske
område. DNS er principielt indstillede på at medvirke ved udarbejdelse af nationale kliniske retninglinjer som
alternativ til MAP of Medicine. Bestyrelsen er dog bekymrede for den store arbejdsindsats, det vil kræve og har
derfor indtrængende opfordret til, at der sikres tilstrækkelig tid, sekretariatsbistand og honorering til en eventuel
udarbejdelse af kliniske retningslinjer.
Anne-Lise Kamper deltager i møde i Lægeforeningen den 5.10.2009 vedr MAP of Medicine/nationale kliniske
retninglinjer.
12. Samarbejde med Nyreforeningen
Nyreforeningen har forespurgt om nefrologiske sparringspartnere til rådgivning og gennemsyn af diverse
materiale, før det anvendes/publiceres. Bestyrelsen takker for henvendelsen og vil forespørge Finn Thomsen
Nielsen og Ida Nørager Tietze om at repræsentere DNS.
13. Legat til deltagelse i Harvard Nefrologikursus 2010
Det er uafklaret, hvorvidt legatet fortsat er aktivt. Tilbagemelding fra Roche A/S afventes.
14. Orientering
- Krista Kjærgaard er tildelt støtte fra Fausbølls legat efter indstilling fra DNS.
- Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. radiologiske undersøgelser ved nyresygdom har afsluttet sit arbejde.
Rapporten er tilgængelig på hjemmesiden. Tak til Peter Marckman og Jens Dam Jensen for at have
repræsenteret DNS.
- DRG udvalget var til møde i Sundhedsstyrelsen den 30.9.2009, yderligere møder er planlagt
- Region Syddanmark har rettet fornyet forespørgsel om DNS`s involvering i faglig vurdering til
overlægestillinger. Bestyrelsen er uændret af den opfattelse, at der ikke er behov for, at DNS formulerer
generelle kriterier for bedømmelsen af ansøgere til overlægestillinger i nefrologi.
15. Eventuelt.
Intet
Næste bestyrelsesmøde den 28. januar, 2010, kl. 11 på Rigshospitalet.

København, den 24. oktober 2009
Anne-Lise Kamper
Formand
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