Referat fra bestyrelsesmøde
Dansk Nefrologisk Selskab
23. september 2010
Odense Universitetshospital

Deltagere: Anne-Lise Kamper; Thomas Elung-Jensen (sekretær), Per Ivarsen, Lena Helbo Taasti,
Marianne Rix, Else Randers, Jeppe Hagstrup Christensen
Referat fra bestyrelsesmøde 7.5.2010 er godkendt og tilgængeligt på hjemmesiden.
Årsmøde 2010, status
Årsmødet forløb godt bortset fra, at udstillingsforholdene var for små i forhold til det store antal
udstillere, hvilket er beklaget i en skrivelse til alle udstillere. Der var et mindre underskud ved
mødet på ca. 10.000 kr.
Planlagte videnskabelige eftermiddagsmøder
Der er planlagt tre videnskabelige møder:
Den 23.9.2010, Odense, med præsentation af DNSL`s årsrapport 2009 v. James Heaf samt møde
arrangeret af Peter Marckmann med emnet ”Nefrogen systemisk fibrose” med følgende indlæg:
”History and chemical stability of Gd-based contrast agents” v. professor Henrik Thomsen,
Radiologisk afd., Herlev Hospital, “The Herlev NSF experience and a global NSF epidemiology
update” v. Peter Marckmann, “The Aarhus NSF experience” v. ph.d. studerende Tina
Elmholdt, Aarhus Universitetshospital Skejby, “NSF from a dermatologist's viewpoint” v. professor
Lone Skov, dermatologisk afdeling, Gentofte Hospital, “NSF from a pathologist's viewpoint” v.
overlæge Mette Ramsing, Patologisk afd. Aarhus Universitetshospital, “Gd toxicity and presence in
tissues after exposure to Gd-based contrast agents” v. professor Jerrold Abraham, Department of
Pathology, State University of New York, “Danish guidelines for use of Gd-based contrast agents”
v. overlæge Brian Stausbøl-Grøn, MR-forskningsafdelingen, Aarhus Universitet. Lena Taasti er
bestyrelsens medarrangør.
Den 9.12.2010, København, emnet ”EPO og ESA”. Indlæg ved Iain Macdougall, London, Niels
Vidiendal Olsen, København samt Jens Dam Jensen.
Mødet arrangeres af Jens Dam Jensen og Anne-Lise Kamper
Den 27.1.2011, København. Bo Feldt-Rasmussen vil i sin egenskab af nylig tiltrådt professor i
nefrologi arrangere mødet. Thomas Elung-Jensen er bestyrelsens medarrangør.
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Nordiske Nyredage 2011, 12. - 14. maj. www.NSN2011.dk
Planlægningen forløber tilfredsstillende. Program og invitationer er sendt til formænd for de
nordiske nefrologiske selskaber, distribueres yderligere via sponsorer. Der er indgået en række
sponsoraftaler, hvilket medfører, at registreringsgebyret kan fastsættes på det tilstræbte niveau
omkring 1000 kr. per deltager ved tidlig registrering. Der er indgået aftale med kongresbureau,
som også vil være ansvarlige for udstilling. Det forventede antal mødedeltagere er 400.
Der bliver intet årsmøde i 2011, årets generalforsamling afholdes den 14.5. i forlængelse af
Nordiske Nyredage.
Specialeplan
I den reviderede plan er de fleste af de forhold, som selskabet havde anført i høringssvaret,
imødekommet. Der synes generelt at være rimelig tilfredshed med planen.
Koordinerende uddannelsesudvalg
PUF lektorer er endnu ikke indtrådt i udvalget, idet stillingerne er ubesatte. Ved det kommende
møde i udvalget, d. 30.9.2010, vil udvalget opdatere selskabets repræsentanter ved de regionale
ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstilling.
DSIM
På baggrund af de intern medicinske specialeselskabers henvendelse til DSIM (se referat
4.3.2010), har DSIM`s bestyrelse (repræsenteret ved Thomas Gjørup og Arne Kverneland)
indkaldt specialeformænd til to møder, 23.6.2010 og 22.9.2010. Specialeselskaberne ønsker et
forum til drøftelse af fælles problemstillinger, idet man ikke ønsker sig repræsenteret af DSIM. Det
er aftalt, at formændene ved kommende møder skal definere arbejdsområder og struktur.
Arbejdsgruppe vedr. kronisk dialyse og palliativ behandling
Ved årsmødet 2010 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal belyse forholdene
ved undladelse af og ophør med kronisk dialysebehandling samt vurdere palliativ behandling ved
terminal nyreinsufficiens. Marianne Rix udnævnes til formand og vil invitere medlemmer under
hensyntagen til geografisk spredning og tværfaglighed (nefrologer, nefrologiske sygeplejersker,
evt. deltagere fra palliativ enhed og geriatri). Arbejdsgruppen udformer selv sit kommissorium.
Orientering
- Anne-Lise Kamper har været til møde i Nyreforeningen vedr. planlægning af foreningens
dialysekonference 2011.
- Bestyrelsen har forespurgt nefrologiske professorer vedr. indstilling som medlem af Det Frie
Forskningsråd, alle har takket nej.
- Pjecen Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri er udsendt til alle læger i almen
praksis.
- Bestyrelsen har besvaret henvendelse fra Dansk Medicinsk Selskab vedr. Nationale
Kompetancekort og opgaveglidning. Der er foreslået opgaveglidning fra læge- til plejegruppen
indenfor områder, hvor der kan opstilles behandlingsmål og med hyppigt behov for justering af
behandling.
- Det koordinerende uddannelsesudvalg har efter Sundhedsstyrelsens henvendelse til DNS
kommenteret udkast til målbeskrivelse ved prøveansættelse af udenlandske læger. Det findes
betænkeligt, at der evalueres efter en reduceret målbeskrivelse.
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Eventuelt
- Bente Jespersen vil blive opfordret til at opstille som ny bestyrelsesformand og Jan Carstens samt
Thomas Elung-Jensen som nye medlemmer af bestyrelsen ved generalforsamlingen i maj 2011.
- Jeppe Hagstrup Christensen vil blive indstillet til medlem af det Rådgivende Udvalg for
specialeplanlægning.
- Rekrutteringsudvalget ønsker at indstille sin aktivitet indtil videre, idet der p.t. ikke er
rekrutteringsvanskeligheder til specialet.
Næste bestyrelsesmøde
Den 9. december 2010 kl. 12 på Rigshospitalet
København, den 19. oktober 2010
Anne-Lise Kamper
Formand
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