Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab
Torsdag den 19. september 2013
Rigshospitalet, København

Tilstede
Bente Jespersen, Thomas Elung-Jensen, Susanne Bro, Jan Carstens, Lisbet Brandi, Henrik Birn
Afbud
Jeppe Hagstrup Christensen

1) Dagsorden godkendt
2) Referatet fra sidste møde godkendt.
3) Årsmøde 2014 afholdes 2.-3. maj på Hotel Scandic Aarhus City i Aarhus. Temaet bliver ”Protecting
the kidney - from genes to molecular medicine”. Et foreløbigt program blev udarbejdet. Bente
Jespersen, Susanne Bro, Lisbet Brandi og Henrik Birn vil tage kontakt til potentielle
foredragsholdere. Bestyrelsen indstiller enstemmigt overlæge, professor Søren Rittig,
Børneafdelingen, Aarhus Universitets Hospital til at forestå Claus Brun forelæsningen. Prisen for
møde og kongresmiddag blev fastlagt uændret til 200 kr. hhv. 400 kr., dog 400 kr. hhv. 600 kr. ved
tilmelding efter deadline. Prisen for overnatning vil afspejle hotellets priser, anslået 900 og 1000 kr.
for enkelt hhv. dobbeltværelse.
4) Jan Carstens redegjorde for programmet for mødet den 9. januar 2014, som blev godkendt af
bestyrelsen. Det endelige program lægges på hjemmesiden.
5) DNS har givet tilsagn til at deltage i et videnskabeligt fællesmøde mellem DNS, DES og DaHS torsdag
den 27. februar 2014 med emnet ”Hypertension - nye guidelines”. Niels Henrik Buus, Aarhus,
repræsenterer DNS i planlægningen. Såfremt de øvrige selskaber finder det hensigtsmæssigt, vil
DNS acceptere en firmasponsor til dette møde. Bestyrelsen håber, at der samme aften kan
arrangeres en fælles middag med selskabernes bestyrelser og foredragsholdere.
6) Bestyrelsen takker for arbejdsgruppens flotte arbejde vedrørende muligheder for nye registre i
nefrologien. Bestyrelsen indstiller, at der i første omgang søges etableret et nyt CKD register for alle
patienter med kronisk nyresygdom stadium 1-5 (ekskl. patienter med behov for renal
erstatningsterapi) svarende til model 1 i oplægget. Bestyrelsen ser dog meget gerne, at der på sigt
etableres andre registre, og oplægget vil blive lagt på DNS’ hjemmeside til inspiration for kolleger,
der ønsker at gå videre med disse tanker. Bestyrelsen vil bede Henrik Birn, Lisbeth Brandi, Bo FeldtRasmussen, og Sonja Wehberg om at indgå i en arbejdsgruppe, der skal 1) konkretisere ønskerne til
et CKD-register, 2) undersøge de praktiske muligheder for at opfylde disse ønsker ved automatisk
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datafangst og 3) forestå ansøgninger, herunder til RKKP, om midler til at etablere dette. Det er
håbet at have et konkret oplæg til diskussion ved Generalforsamling 2014.
Det besluttes at offentliggøre opslag vedr. DNS Forskningsfond ultimo november 2013. Af opslaget
vil fremgå, at Bestyrelsen vil prioritere ansøgere, der er optaget som medlem af DNS på
ansøgningstidspunktet.
Der er ikke indkommet forslag til nyt DNS logo. Det besluttes at udskyde konkurrencen til Årsmødet
2014.
DNS vil indstille overlæge Peter Clausen, København, og læge Ditte Hansen, København, til det
nyoprettede uddannelsesudvalg under DSIM.
DNS har modtaget en henvendelse med forslag til en arbejdsgruppe vedr. ”Glomerulonefritis”
under DNS. Bestyrelsen ser umiddelbart positivt herpå, idet der bl.a. er behov for udarbejdelse af
nationale guidelines og vurdering af mulighederne for database med registrering af patientforløb.
Bestyrelsen ønsker dog konkrete forslag til 1) arbejdsgruppens medlemmer, 2) kommissorium og 3)
tidsplan, førend der kan gives endeligt tilsagn om økonomisk støtte.
Bestyrelsen mener, at der i nefrologien er et hyppigt behov for fælleskonsultationer med andre
specialer, som pt. ikke honoreres hensigtsmæssigt i DRG-systemet. Man forslår således etablering
af nye takster for fælleskonsultationer, primært med rheumatologer, men på sigt evt. også med
pædiatere og obstetrikere. Lisbeth Brandi vil diskutere mulighederne med de øvrige medlemmer af
DNS DRG-udvalg.
DNS modtager jævnligt henvendelser fra ISN med relevante of spændende aktiviteter. Bestyrelsen
opfordrer medlemmer af DNS til at melde sig ind i ISN.
Formanden har henvendt sig til Jesper Juul Larsen, som vil sikre det videre arbejde med rapporten
”Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse” som opfølgning jfr. oplæg fra DNS Generalforsamling
2013, medlemmer der gerne vil bidrage kan henvende sig til Jesper Juul Larsen eller Michael Strate.
Det foreløbige regnskab for Årsmødet 2013 blev forelagt Bestyrelsen og godkendt.
Henrik Birn beskrev reglerne vedr. indberetning til skat af udbetalinger fra DNS vedr. bl.a.
kørselsgodtgørelse og legater jfr. en forelagt mail fra Lægeforeningen af 02.09.13. Bestyrelsen
besluttede, at reglerne fremover skal følges som beskrevet.
Bestyrelsen vil gerne takke Uddannelsesudvalget for en stor indsats og er tilfreds med samarbejdet,
som beskrevet i oplægget fra Uddannelsesudvalget. Bestyrelsen vil gerne understrege, at
organisatorisk arbejde ikke er uddannelse, og at afdelingerne bør give særskilt frihed til
organisatorisk arbejde.
Følgende meddelelser blev taget til efterretning:
i. Overlæge Peter Vilhelm Clausen og reservelæge Frank Mose er indtrådt i DNS koordinerende
uddannelsesudvalg
ii. DNS Forskningsfond har fået returneret en bevilling på kr. 30.000 fra Lars Skov Dalgaard.
Beløbet er bevilget i 2012.
iii. DNS har ikke haft kommentarer til høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis
iv. DNS har modtaget besked om, at budgetterne for 2013 for de specialespecifikke kurser er
øget efter anmodning fra hovedkursuslederen, og det skønnes nu realistisk, at kunne afholde
kurserne indenfor disse.
v. DNS har modtaget tilbagemelding fra Statens Seruminstitut, Sundhedsdokumentation, vedr.
høringssvar samt de endelige DRG takster for 2014. DNS har ikke haft yderligere
kommentarer.
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DNS har ikke haft kommentarer til udkast til lovforslag og bekendtgørelser vedr.
implementering af patientmobilitetsdirektivet
DNS har ikke haft kommentarer til udkast til bekendtgørelse om landdækkende og regionale
kliniske kvalitetsdatabaser.
DNS har ikke haft kommentarer til høringsversionen af en National Klinisk retningslinje for
Demens udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen.
DNS har ikke haft kommentarer til LVS’ forespørgsel om problemstillinger inden for
lægevidenskabelig forskning, herunder LVS’ politikpapir på området.
DNS har modtaget kommetarer fra DSIM til høringssvarene fra specialeselskaberne i det
endelige målbeskrivelsesforslag, som nu er sendt til Sundhedsstyrelsen. DNS har ikke haft
særlige kommentarer.

18) Eventuelt:
a. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedrørende procedure og habilitetsregler i
forbindelse med ansøgninger om udlevering af data fra DNSL. Bestyrelsen mener ikke, at der
foreligger habilitetsproblemer, men anerkender, at der i den konkrete sag har været tale om
uhensigtsmæssige formuleringer i svaret til ansøger. Formanden for DNSL vil skærpe
opmærksomheden herpå.
b. Bestyrelsen diskuterede et eventuelt bidrag til DSIM’s Årsmøde 2014 på Tuborg Havn,
København, med temaet screening. Niels Henrik Buus, Aarhus, har indvilget i at bidrage med
et indlæg for DNS omkring hypertensions-screening.
c. Bestyrelsen godkendte, at køb af sekretærhjælp, som besluttet ved sidste Bestyrelsesmøde,
efter Formandens vurdering kan ske andre steder end i Lægeforeningen, f.eks. ved frikøb af
afdelingssekretær, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
d. Mulighederne for web-konferencer blev diskuteret. Selvom der er et stort potentiale herved,
skønner Bestyrelsen, at tiden endnu ikke er til at indføre dette i DNS regi.
e. DNS vil indstille professor, overlæge Bo Feldt-Rasmussen til såvel Hagedorn-prisen som Marie
og August Krogh Prisen 2014.
f. Bestyrelsen godkender en henvendelse fra DNS’ formand til ERA-EDTA med forslag om
afholdelse af ERA-EDTA Kongres i København i 2017 eller 2018.
g. Bestyrelsen godkender de endelige guidelines vedr. lipidsænkende behandling hos patienter
med kronisk nyresvigt, der vil blive offentliggjort på DNS hjemmeside.
h. Bestyrelsen godkender en udsættelse af arbejdet i arbejdsgruppen vedr. hepatitis guidelines
til 31.12.14.
i. DNS har modtaget en henvendelse fra et kinesisk domæne registreringscenter vedr.
anvendelse af ”nephrology .asia", ”nephrology .cn ", ”nephrology .com.cn", ”nephrology .hk
", "nephrology .com.hk” af et firma. DNS vil ikke foretage sig yderligere i den anledning.
Bente Jespersen, Formand, DNS
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