Dansk Nefrologisk Selskab
Referat af Bestyrelsesmøde
26. februar 2015 kl 11-15

Tilstede
Lisbet Brandi, Henrik Birn, Susanne Bro, Niels Henrik Buus, Jan Carstens, Thomas Elung Jensen og Ditte
Hansen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. oktober 2014
Referatet blev godkendt
3. Årsmøde og generalforsamling 2015
Det endelige program foreligger nu på hjemmesiden.
Yngre lægers cocktailbar lægges sammen med den fælles velkomstdrink. Yngre læger har nu fået et
forum at mødes i, efter oprettelse af selskab for yngre nefrologer.
Yngre nefrologer har anmodet om at få tid til deres generalforsamling fra 17.30 til 18.00, hvilket
efterkommes.
Sponsorater er faldende. Muligvis må deltagergebyr hæves næste år. Otsuka har sponsoreret rejse
til ERA-EDTA som uddeles som pris til frie foredrag.
Mommsens legat tildeles Mads Hornum og Jeppe Hagstrup Christensen.
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet bevares uændret i 2015.
Bestyrelsen indstiller overlæge Helle Charlotte Thiesson, Odense, og læge Rikke Borg, København,
til valg som nye medlemmer af DNS bestyrelse
Bestyrelsen indstiller Hans Erik Hansen som dirigent ved generalforsamlingen.
Valg af revisorer: Niels Henrik spørger Jakob Sølling, Aalborg, om denne vil indtræde som revisor for
DNS. Ditte spørger Karsten Sølling om han vil fortsætte.
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Ved næste års møde vil udvalg for nefrologiens historie gerne holde et oplæg. Dette vil vi
programsætte i samarbejde med udvalget.
4. Nyt fra udvalg
Registerudvalg: møde afholdes næste uge.
Uddannelsesudvalg: Der udarbejdes spørgeskema til speciallæger om efteruddannelse. Bestyrelsen
vil gerne lade undersøgelsen rundsende som medlemsundersøgelse via medlemsadresselisten hvis
der er behov for dette.
FAM: Arbejdsgruppe vil præsentere sit arbejdsområde ved årsmødet
Det blev diskuteret i bestyrelsen at muligt fremtidigt mødeemne kunne være: yngre nefrologers
fremtidige jobmuligheder. Herunder nefrologens rolle i FAM
Vaskulit og glomerulonefrit: Diskuterer forslag til fælles vejledninger.
Kronisk nyreinsufficiens: Rapporten er næsten klar og udvalget nedlægges herefter. Der arbejdes
fortsat på at lave en elektronisk version af rapporten, som kan bruges af blandt andet
praktiserende læger.
5. Forslag til ændring af vedtægter for DNS
Ændringsforslag har været udsendt til kommentering i bestyrelsen. Forslag tilrettes og udsendes
med indkaldelse til generalforsamling
6. Medlemskab af ISN, ASN
Bestyrelsen anerkender det betydelige arbejde som udføres af en række internationale foreninger,
herunder ISN, ERA-EDTA og ASN, for at udvikle og styrke nefrologien i alle dele af Verden. Det
vurderes dog, at det vil være vanskeligt at påtvinge hovedparten at DNS medlemmer medlemskab
og øget kontingent ved kollektivt at forpligte DNS på medlemskab af disse foreninger.
Medlemmerne opfordres til at melde sig individuelt ind i ISN, ASN og andre videnskabelige
selskaber som hidtil.
7. Nefrologiske guidelines. Skal DNS have guidelines?
DNS udvikler løbende nye vejledninger og guidelines, hvor der skønnes behov og mulighed. Disse
findes på DNS’ hjemmeside. DNS vil gerne støtte arbejdet med guidelines og såfremt en gruppe har
interesse for at lave nefrologiske guidelines i DNS regi, kan de henvende sig til bestyrelsen.
Bestyrelsen skønner dog, at der ikke for nuværende er ressourcer til at udarbejde og løbende
vedligeholde generelle retningslinier dækkende hele nefrologien.
Der oprettes fane på hjemmesiden med samling af danske guidelines samt link til relevante
internationale guidelines.
8. Skal DNS initiere landsdækkende videnskabeligt projekt?
Interessen for et landsdækkende forskningsprojekt skal komme fra forskerne selv. DNS vil gerne
støtte at der startes nationale projekter. Næste uddeling fra forskningsfond prioriterer ansøgninger

Referat af Bestyrelsesmøde i DNS 24. februar 2015

til nationale nefrologiske multicenter studier (se referat fra forskningsfond møde d.d.). Dette
annonceres til generalforsamlingen.
9. Orientering fra formanden:
a. SST høring vedrørende NKR for anal inkontinens hos voksne. DNS har meddelt ingen
kommentarer.
b. SST høring over bekendtgørelse om behandling med elektriske apparater og vejledning om
behandling med elektriske apparater. DNS har meddelt ingen kommentarer.
c. Specialevejledning klinisk genetik: DNS har meddelt ingen kommentarer.
d. NIR til forebyggelse af urinvejsinfektioner har været til høring. DNS har meddelt ingen
kommentarer
e. LVS har udbedt kommentarer til Sundhedsstyrelsens national strategi for sjældne
sygdomme. DNS har meddelt ingen kommentarer
f. DNS har indstillet overlæge Anne-Lise Kamper til posten som LVS repræsentant i Rådgivende
Udvalg for Specialeplanlægning 2015-18
10. Godkendelse af nye medlemmer
Alle nye ansøgere blev godkendt af bestyrelsen
11. Eventuelt
Der var stor tilslutning til heldagsmødet i efteråret. Vi gentager heldagsmøde i efteråret den
8.oktober 2015
Bestyrelsesmøde 25. november på Kbhs hovedbanegård kl 16
Årsmøde 2016 den 29-30. april.
Det aktuelle webprogram Frontpage understøtter ikke længere vores behov. Bestyrelsen støtter at
webmaster skifter til EDY som koster 199 kr/måned.
På baggrund af overlæge Robert Smith Pedersen sørgelige og pludselige bortgang har bestyrelsen
har anmodet Hans Erik Hansen om at fungere som revisor for DNS vedr. regnskabsåret 2014.
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