Dansk Nefrologisk Selskab
Referat af Bestyrelsesmøde
25. november 2015 kl 17
First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C

Tilstede: Lisbet Brandi, Niels Henrik Buus, Henrik Birn, Susanne Bro, Helle Thiesson
Afbud: Rikke Borg

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Referatet blev godkendt uden anmærkninger
3. Årsmøde 2016
Udkast til program med forslag til foredragsholdere:
Fredag:
Kl 10-12
Educational session: Etiske udfordringer ved nyresygdom.
Dialyseophør og MMU. Jens Kristian Madsen (45 min) (Ansvarlig: Henrik)
Levende donation. Claus Bistrup (45 min) (Ansvarlig: Helle)
Kl 13-15
HDF versus HD: Peter Blankenstejn; Holland (Ansvarlig: Niels-Henrik)
Dialysedosis: Christopher Chan; Canada (Ansvarlig: Henrik)
kl 15:30- 17
Kvalitetssikring af dialyseadgang i Danmark: Marianne Rix (Ansvarlig: Susanne)
Opdatering på typer af vaskulær acces
Acces relaterede infektioner.
Infektioner og vaskulær adgang
17-18
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Generalforsamling (Ansvarlig: Ditte)
Lørdag:
9-10
Claus Brun; Boye (Ansvarlig: Lisbet)
10:30-11
James Heaf (Ansvarlig: Ditte)
11-16
Orale foredrag (Ansvarlig: Ditte)
Kl 16:15-17
Nefrologiens historie. Svend Strandgaard (Ansvarlig: Ditte)

4. Nyt fra udvalg
a. Tolvaptan gruppen
Gruppen arbejder på et udkast til en anbefaling. Et position-statement fra EDTA-working
group er på vej. Arbejdsgruppen vil inddrage disse i arbejdet.
Udvalget har anmodet om regionale midler til at undersøge tolvaptans akutte effekt på
nyrestørrelse.
Hvis behandling etableres i Danmark, vil register for alle med ADPKD uanset behandling
være relevant at oprette med henblik på at registrere behandlingseffekt.
b. FAM gruppen
Udkast til AKI vejledning er på vej.
Forespørgsel er afsendt til LVS, hvorvidt akut nefrologi kan oprettes som fagområde. Svar
afventes.
c. Uddannelsesudvalget
i. Uddannelsesudvalget foreslår Tobias Bomholt er suppleant til ansættelsesudvalg.
Bestyrelsen er enig i denne indstilling.
ii. Der mangler en yngre læge i uddannelsesudvalget. Tobias Bomholt i Region Øst
indstilles til dette.
d. Glomerulonefrit udvalg
Udvalget har ikke afholdt møder siden sidst
5. Fremtidige møder
Program for møde 2. marts er næsten på plads.
Bestyrelsesmøde afholdes kl 11. Helle booker rum på OUH og sandwich.
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Heldagsmøde afholdes i efteråret 2016 den 13. oktober i Århus. Henrik Birn booker lokaler.
Udkast til emner og foredragsholdere:
Stamceller som immunomodulation; Bente Jespersen (Ansvarlig: Henrik)
IgA nefropati; Poul Freese/Jesper Melchior alt Jon Gregersen (Ansvarlig: Ditte)
6. HU kurser, deltagelse af børnenefrologer
Børnelæger med interesse for nefrologi har adspurgt om deltagelse i de nefrologiske
hoveduddannelseskurser. Pladserne på disse kurser er ofte begrænsede, men børnenefrologer vil
kunne deltage i eventuelt overskydende pladser på kurserne. Disse kan ansøge via selskabets
hjemmeside, på samme vis som hoveduddannelseslæger, men med angivelse af pædiatri speciale i
ansøgningen.
7. Dialogmøde med nyreforeningen
Lisbet Brandi og Ditte Hansen har afholdt møde med Nyreforeningen. Nyreforeningen orienterede
om et elektronisk dialysevalgsværktøj som er under udarbejdelse og vil blive præsenteret til
nyrekonference 27/1-16.
Nyreforeningen arbejder for at få oprettet et register for anonyme donorer
Fundatsen for Nyreforeningens fond vil blive ændret. Udkast blev præsenteret.
Nyreforeningen afholder nyrekonference 27/1-16. Danske nefrologer opfordres til at deltage. Mødet
er annonceret på DNS hjemmeside.
8. Hagedorn prisen
Dansk Nefrologisk selskab indstiller ikke nogen kandidat i år, da prisen gik til en nefrolog; (Bo FeldtRasmussen) sidste år.
9. Orientering fra formanden:
a. Høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ændring af flere bestemmelser) har
været fremsendt af LVS. DNS har ingen kommentarer til dette.
10. Eventuelt
a. Dansk nefrologisk selskab vil ansætte en speciallæge eller uddannelses læge i nefrologi, som
kan udarbejde elektronisk CKD-værktøj. Stillingsopslag vil blive lagt ud på hjemmesiden.
Udgifter finansieres af midler doneret til projektet fra Otsuka.
b. Helle Thiesson har deltaget i møde om specialeplanlægning for alle specialer.
Sundhedsstyrelsen antydede behov for større spredning af de højt specialiserede funktioner
til flere enheder.

Lisbet Brandi
ref Ditte Hansen
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