Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab
6. september 2012

Tilstede
Bente Jespersen, Jeppe Hagstrup Christensen, Thomas Elung-Jensen, Else Randers, Jan Carstens, Susanne Bro og
Henrik Birn.

1) Dagsorden godkendt.
2) Referat af sidste møde blev godkendt.
3) DNS Årsmøde 3.-4. maj 2013 afholdes på hotel Scandic Bygholm Park i Horsens. Et foreløbigt program blev
fastlagt. Jeppe Hagstrup Christensen, Susanne Bro og Henrik Birn vil forstå kontakten til internationale
foredragsholdere. Emnet for undervisningssessionen er endnu ikke fastlagt. Prisen for mødedeltagere
fastsættes senere, idet det dog allerede nu blev besluttet, at for sen tilmelding (efter den opslåede, sidste
tilmeldingsdag) vil blive pålagt et ekstra gebyr på 200 kr. for hhv. mødedeltagelse og tilsvarende for
middagen.
4) Programmet for videnskabeligt møde i DNS 15. november 2012, Odense: ”Intensiveret palliativ indsats ved
kronisk uræmi” blev godkendt.
5) Af hensyn til det ledsagende Bestyrelsesmøde foreslås det videnskabeligt møde i DNS vedr. ”Visionsplan for
Dansk Nefrologi” rykket til 28, februar. Bente Jespersen har efterfølgende fået godkendt denne dato i
sammenskrivningsgruppen, der fastlægger mødested og program.
6) Professor Erik Ilsø Christensen indstilles af DNS til Codan/SEB Hæderspris 2013. DNS ønsker ikke at indstille
kandidater til Codan/SEB Uddannelsespris 2013.
7) Sammenlægningen af Erna Thine Harriet Larsen, født Platz Legat, Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond,
Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond og Jytte Mommsen født Købler's Legat er godkendt af Civilstyrelsen
med Erna Thine Harriet Larsen, født Platz Legat som fortsættende fond under navnet ”Dansk Nefrologisk
Selskabs Forskningsfond”.
Det blev besluttet at uddele 10.000 kr. fra ”Erna Thine Harriet Larsen, født Platz Legat” til DNS til dækning af
udgifter i forbindelse med invitation af udenlandske foredragsholdere til DNS Årsmøde 2012.
En ubrugt uddeling fra 1999 fra ”Ellen og Aage Fausbølls Helsefond af 1975” på 11.000 kr. er tilbageført til
DNS. Under forudsætning af at DNS får lov til at uddele disse penge, vil de enten blive uddelt i forbindelse
med næste uddeling (2013) fra DNS Forskningsfond, eller til en ansøger fra ansøgningsrunden 2012,
sidstnævnte i fald der tilfalder DNS yderligere midler fra ”Ellen og Aage Fausbølls Helsefond af 1975” til
uddeling i 2012.
8) Det besluttes at nedsætte et udvalg i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi til revision af
”Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri” fra 2009. Man vil endvidere rette henvendelse til
”Dansk Pædiatrisk Selskab” med henblik på at udvide gruppens kommissorium til at omfatte vurdering af
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nyrefunktion hos børn. Fra DNS indstilles Else Randers og Henrik Birn til arbejdsgruppen, sidstnævnte som
koordinator/formand. Endvidere vil DNS gerne foreslå Professor, overlæge, dr. med, forskningschef, Peter
Rossing, Steno Diabetes Center til gruppen og dr. med Michael Rehling, idet begge deltog med en stor
indsats i udfærdigelse af 2009 rapporten. Gruppen fastsætter selv de nærmere detaljer vedr. kommissorium
og arbejdsform.
9) Regnskabet vedr. Årsmøde 2012 pr. 04.09.12 viste et underskud på 10.772,01 kr. Regnskabet blev godkendt.
10) Orientering fra formanden:
a. Johan Vestergaard Povlsen, James Heaf og Thomas Elung-Jensen (repræsentant for DNS) vil indgå i
arbejdet omkring evt. bud på EuroPD i København 2016. Selve tilbuddet udarbejdes af ”Wonderful
Copenhagen”. DNS vil ikke kunne påtage sig økonomisk eller organisatorisk ansvar for
arrangementet.
b. DNS har udpeget Pernille Mørk Hansen, Hillerød, til DNS´ videreuddannelsesudvalg og udvalg under
DSIM vedr. revision af HU-målbeskrivelsen. Pernille erstatter Jens Kristian Madsen, der ønsker at
udtræde. Jens Kristian takkes for sin store indsats i udvalget.
c. DNS har foreslået My Svensson, Aarhus, som Månedens Forsker på LVS' hjemmeside.
d. DNS har modtaget tilbud fra Svend Strandgaard og Hans Ejlif om at udarbejde et skrift/oversigt over
nefrologiens historie. DNS har med glæde sagt ja til tilbuddet.
e. DNS har kommenteret udkast til klaringsrapport om hypertension hos børn og unge fra Dansk
pædiatrisk Selskab.
f. DNS har svaret LVS i forbindelse med høring om DSAM's kliniske vejledning om "Den ældre patient".
g. DNS har svaret LVS vedr. de specialespecifikke kurser, herunder bl.a. de stramme økonomiske vilkår,
behovet for pædagogiske kurser og universiteternes involvering.
h. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til
fremtidig tilskudsstatus for antibiotika til systemisk brug.
i. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. Forebyggelsespakker fra
Sundhedsstyrelsen.
j. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse høring vedr. notat om valg af redskab til den
behovsvurdering ved rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.
k. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. 1. version af Den Danske
Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for almen praksis
l. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse høring vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til
psykologbehandling i praksissektoren.
m. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring over Europarådets Databeskyttelseskomites (T-PD) forslag til modernisering af den europæiske konvention af 108-konventionen.
n. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring over forslag til indstilling til tilskudsstatus for
lægemidler mod diabetes.
o. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af
sundhedsloven mv., herunder Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit
sygehusvalg m.v.
p. DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring vedr. udkast til vejledning om samtykke til
forskning i væv og andet menneskeligt biologisk materiale, der udtages ved retslægelig obduktion.
q. DNS har ikke fundet anledning til at indstille kandidater til det nationale udvalg vedr. nationale kliniske
retningslinjer. DNS har overfor LVS redegjort for eksisterende kliniske retningslinjer i nefrologi.
r. DNS har ikke har haft forslag til funktioner til særlig gennemgang i forbindelse med planlagt
standardafrapportering for de enkelte højt specialiserede og regionale funktioner.
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11) Alle ansøgere om medlemskab af DNS blev godkendt.
12) Eventuelt.
DNS har modtaget en række overvejelser vedrørende ”Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse” fra en
arbejdsgruppe nedsat ved Årsmødet 2012 mhp. at hjælpe Selskabets medlemmer i forhold til optimal
brug af akutafdelingerne. DNS Bestyrelse takker udvalget for dets grundige arbejde. Bestyrelsen har
besluttet at offentliggøre skriftet på DNS hjemmeside, dog fraset afsnittet vedr. ”De
uddannelsesmæssige aspekter”, der inden offentliggørelse henvises til behandling i DNS’
Koordinerende uddannelsesudvalg.
Thomas Elung Jensen blev af Bestyrelsen udpeget til Næstformand i DNS.

Bente Jespersen,
Formand, DNS
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