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Tilstede: Lisbet Brandi, Susanne Bro, Henrik Birn, Rikke Borg, Ditte Hansen
Afbud: Helle Thiesson, Niels Henrik Buus
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Godkendes uden yderligere kommentarer
3. Præsentation af interaktiv løsning for CKD rekommandationer
www.medicalsandbox.dk præsenterer samlet løsning for API som linker op til hjemmeside og
App. Udkast til interaktiv AKI og CKD værktøj blev præsenteret. Pris 100.000 kr.
Vores hjemmeside kører aktuelt på en dårligt fungerende ikke opdateret platform og skal
lægges om snarest. Sandbox løsning dækker vores aktuelle behov for fornyelse af
hjemmeside, udarbejdelse af CKD værktøj og giver mulighed for bl.a. at udarbejde yderligere
interaktive værktøjer og NBV skabeloner i fremtiden.
Henrik kontakter nyreforeningen mhp at anvende sponsorat fra Nyreforeningen til udvikling
af CKD værktøj (40.000 kr).
Der haves sponsorat fra Otsuka på 20.000 kr til formålet.
Vi vil ansøge om sponsorat til de resterende 40.000 kr
Henrik Birn er primær kontaktperson til Sandbox
4. Årsmøde 2016
Grundet prisudvikling og faldende indtægter fra sponsorater vil bestyrelsen foreslå
kontingentforhøjelse ved generalforsamlingen. Medlemskontingent foreslås fastsat til:
Speciallæger og individuelle firmarepræsentanter 700 kr. Øvrige 400 kr.
Firmamedlemskaber: 5000 kr
Mommsen tildeles i år Søren Schwartz Sørensen Rigshospitalet, Mark Rheinhardt Skejby
Sygehus
Karsten og Jakob Sølling indstilles til at forsætte som revisorer
Det videnskabelige program er færdigt.
Møde med registerudvalg kl 8.00-10.00 29/4-16. Vi beder James Heaf lave et oplæg til
mødet.
5. Årsregnskab 2015
Gennemses og tages til efterretning.
6. Fagområde akut nefrologi
Fornyet AKI guideline er rundsendt og diskuteres. Guidelinen vil blive lagt ud til høring på
hjemmesiden
Arbejdsgruppe for udarbejdelse af fagområde nedsættes med Jesper Juul Larsen som
formand og deltagelse af bestyrelsesmedlem. Denne arbejdsgruppe annonceres ved
generalforsamling

7. Tidlig dialysestart
Bestyrelsen har fået henvendelse vedrørende forskelle omkring tidlig dialysestart. Vi har
tilbudt mulighed for at arrangere videnskabeligt medlemsmøde om valg af tidspunkt for
dialysestart.
8. Nyt fra udvalg
Tolvaptan gruppen: oplæg til anbefalinger for tolvaptan behandling drøftes og vil blive
rundsent i bestyrelsen til yderligere kommentering sammen med EDTA guidelines som
anbefalingerne læner sig op ad. Efterfølgende lægges anbefalingerne ud på hjemmesiden.
Anbefalingerne sendes til KRIS mhp vurdering af behandlingens finansiering.
Cystenyregruppen opfordres til revision af de danske guidelines og oprettelse af klinisk
kvalitets database.
Bestyrelsen takker for tolvaptan gruppens arbejde
9. MMU som national klinisk retningslinje
Bestyrelsen støtter ansøgning om MMU som national retningslinje

10. Fremtidige møder
Årsmøde 2017 5.-6. maj
11. Orientering fra formanden
Er drøftet under de forudgående punkter

12. Godkendelse af nye medlemmer
16 individuelle ansøgninger og en firma ansøgning til godkendelse ved dagens
medlemsmøde.
13. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt

