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Dagsorden godkendt.
Referat fra DNS bestyrelsesmøde godkendt.
Referat fra møde i bestyrelsen for DNS forskningsfond godkendt.
Efterårets første videnskabelige møde med temaet ”Humoral rejektion og donor-specifikke antistoffer”
afholdes den 19. september i København. Programmet, der er fastlagt af Susanne Bro og Thomas ElungJensen, indeholder indlæg fra Helle Bruunsgaard, afdelingslæge, Klinisk Immunologisk afdeling,
Rigshospitalet, Claus Bistrup, overlæge, Nyremedicinsk afdeling Y, OUH og Søren Schwartz Sørensen,
overlæge, Nefrologisk klinik P, Rigshospitalet. Man vil endvidere forespørge Bjarne Møller, ledende
overlæge, klinisk immunologisk afdeling, AUH Skejby. Foredragsholderne efterspørger spørgsmål, der kan
behandles på mødet. DNS vil opfordre medlemmerne til at bidrage med relevante spørgsmål inden 1. august
2013. Efterårets andet møde vedr. nye retningslinier for blodtryksbehandling planlægges i samarbejde med
Dansk Hypertensionsselskab og Dansk Endokrinologisk Selskab. Mødet forventes afholdt i
november/december 2013. Niels Henrik Buus vil repræsentere DNS i planlægningen. I februar 2014
planlægges et møde i Odense med temaet ”Biologiske lægemidler”. Jan Carstens har udarbejdet et
spændende, foreløbigt program.
DNS Regnskab 2012 blev godkendt.
Regnskaberne for DNS fonde samt Åbningsbalance for den fortsættende DNS Forskningsfond blev godkendt.
Bente Jespersen fremlagde et forslag om indkøb af sekretariatsbistand, herunder hjælp til administration af
DNS fonde, gennem Lægeforeningen. Begrundelse herfor er den øgede belastning af sekretariatsfunktionen,
herunder opgaver, som med fordel kan varetages af et professionelt sekretariat. DNS har indhentet et tilbud
fra Lægeforeningen lydende på ca. 53.000 kr. for varetagelse af disse opgaver. Samtidigt forventes det, at
DNS kan spare ca. 8000 kr. ved overgang til elektronisk kommunikation med medlemmerne, således at
merudgiften forventes at blive 45.000 kr. Forslaget blev godkendt.
Et forslag om overgang til ren elektronisk kommunikation mellem DNS og medlemmerne, herunder
elektronisk (e-mail) indkaldelse til generalforsamling, med det formål at spare udgifter til udsendelse af
breve blev godkendt. Beslutningen meddeles alle medlemmer pr. brev med en opfordring til medlemmerne
om at sikre, at DNS’ sekretariat altid er i besiddelse af en gyldig e-mail-adresse.
Alle ansøgninger om medlemskab af DNS blev godkendt.
Orientering fra formanden:
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i.

DNS har ikke denne gang fundet anledning til at indstille til Det Frie Forskningsråds bestyrelse for
Sundhed & Sygdom gennem LVS
ii.
DNS har ikke haft kommentarer til Medicintilskudsnævnets forslag til revurderet tilskudsstatus for
lægemidler mod diabetes (ATC-gruppe A10).
iii.
DNS har inviteret Dansk Selskab for Infektionsmedicin til at medvirke til at udarbejde en revideret
instruks vedr. hepatitis-screening blandt CKD patienter med udgangspunkt i det tidligere indsendte
oplæg (jfr. referat fra møde 28.02.13).
iv.
DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring af Vejledning til bekendtgørelse nr. 160 af
12/02/ 2013 om standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet.
v.
DNS har ikke haft kommentarer i forbindelse med høring af reviderede retningslinjer undersøgelse af
nyresyge med gadoliniumholdige kontraststoffer.
vi.
DNS har modtaget en henvendelse fra ERA-EDTA, der opfordrer til aktivt at udøve lobbyarbejde i
Europa for flere penge til forskning (se: http://www.eraedta.org/dati/pagine/allegato_201302084625.PDF)
vii.
DNS har efter henvendelse fra Dansk Lægemiddel Information A/S indstillet afdelingslæge NielsHenrik Buus som referent på både "Hypertension" og "Midler med virkning på reninangiotensinsystemet" på pro.medicin.dk.
viii.
DNS kan tilslutte sig en ny udgave af en patientrettet brochure om polycystisk nyresygdom
fremsendt af Svend Strandgaard på vegne af gruppen, der har stået for rapporten ”Autosomal
dominant polycystisk nyresygdom, 2012". Brochuren udgives af Nyreforeningen.
ix.
Bente Jespersen vil på vegne af DNS deltage i et af LVS arrangeret specialeforum for de
specialebærende selskaber.
x.
DNS har ikke haft kommentarer til Nordic Peritoneal Dialysis Curriculum.
11) Eventuelt.
i.
Bestyrelsen besluttede at udskrive en konkurrence om et nyt logo for DNS. Konkurrencen vil blive
annonceret på DNS hjemmeside. Vinderen belønnes med en vingave.
ii.
En opfølgning på ”Visionsplan 2020 for dansk nefrologi” blev diskuteret. Det blev besluttet, at
arbejde videre med at konkretisere nogle af visionerne med fokus på temaerne CKD og AKI i form af
handleplaner for disse områder. Arbejdet hermed vil blive diskuteret på kommende
bestyrelsesmøder.
iii.
DNS vil indstille afdelingslæge Anette Bagger Sørensen, AUH Skejby, til Sundhedsstyrelsens
arbejdsgruppe vedr. Evaluer.dk - slutevaluering af uddannelsesstedet. Initiativet er en opfølgning på
rapporten ”Status og Evaluering af Speciallægeuddannelsen”. LVS valgte dog Karen Boje Pedersen,
Endokrinologisk afdeling, Herlev Hospital (indstillet af DSIM).
iv.
Nefrologiens rolle i den akutte medicin blev atter diskuteret. Forskellige muligheder for at inddrage
nefrologer i det akutte medicinske arbejde blev vendt, herunder muligheden for delestilinger
mellem nefrologiske afsnit og FAM-afsnit. Det blev besluttet at bede det tidligere udvalg vedr.
nefrologien og FAM (overlæge Jesper Juul Larsen, overlæge Jesper Melchior Hansen, overlæge Jakob
Sølling og overlæge Michael Strate) om at arbejde videre hermed, gerne med inddragelse af en
hoveduddannelseslæge og DNS’ uddannelsesudvalg samt andre med interesse og viden på området.
v.
DNS Årsmøde 2014 blev faslagt til den 2.-3. maj 2014.
vi.
Bente Jespersen orienterede om planlagte møder med Nyreforeningen. Bestyrelsen gav sin
opbakning hertil.
Bente Jespersen, Formand, DNS
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