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DANSK NEFROLOGISK SELSKAB
10. maj 2001 13.15-15.15
Hotel H.C. Andersen, Odense

1.

Melvin Madsen blev valgt til dirigent.

2.

Formandens beretning - ingen kommentarer.

3.

Uddeling af Jytte Mommsens, f. Køblers Legat. Der var to legatmodtagere, Jan Carstens, Ph.D. Nefrologisk Afdeling, Skejby Sygehus og Professor, dr. med. Ole Skøtt - Professor i Fysiologi på Odense
Universitet.

4.

Selskabets regnskaber. Selskabet er velkonsolideret.

5.

Kontingent for det kommende år - uændret.

6.

Meddelelser fra Specialistnævnet - ingen, nævnet nedlægges jvf. Det Nationale Råd for Lægers
Videreuddannelse.

7.

Meddelelser vedrørende § 14 vurdering. BFR redegjorde for problemer med at mange stillinger bliver
opslået som intern medicin og nefrologi uden krav om §14 i nefrologi. De fleste ansøgere går derfor uden
om selskabet.

8.

Meddelelser fra Registerudvalget - Den nye database. Alle centre har nu indrapporteret. Der var
forsinkelser, hvorfor rapporten ikke er udkommet endnu. Der bliver afholdt et møde til efteråret, hvor
databasen diskuteres. Rapporten forventes at udkomme ultimo august 2001.

9.

Meddelelser fra EDTA' National Co-ordinator. Intet væsentligt nyt.

10.

Meddelelser vedrørende inspektorordningen. Rigshospitalet havde haft endnu et besøg, og problemet med
at læger i uddannelse ofte kun opholder sig seks måneder, evt. 12 måneder i afdelingen blev understreget.
Ved genbesøget oplevede det nye hold problemer og fordele meget anderledes end det første hold.

11.

Meddelelser vedrørende UEMS. Man har endnu ikke nedsat et board. Selskabet vil tilslutte sig et board,
såfremt det bliver nedsat.

12.

Forslag til ændringer i lovene for Dansk Nefrologisk Selskab. Bestyrelsens forslag blev trukket tilbage,
fordi de mange nye initiativer for Sundhedsstyrelse og Sundhedsministerium lægger op til yderligere
ændringer til næste år.

13.

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Overlæge, Ph.D. Inge Eidemak og 1. reservelæge, Ph.D.
Mette Brimes Damholt er på selskabets vegne gået ind i en arbejdsgruppe vedrørende common trunk i Det
Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. BFR får mailet al korrespondance og videresender de
vigtigste ting til bestyrelsen til kommentar. Derefter skal der arbejdes med de enkelte specialer.

14.

DRG. Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet har accepteret, at nefrologien fremover skal være styret
en hel del af procedurekoder. Kodevejledning udarbejdes aktuelt ved læge Ole B. Larsen,

Sundhedsstyrelsen og BFR for Dansk Nefrologisk Selskab. Sundhedsstyrelsen har ikke været særligt
hurtige i denne sag.
15.

Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsnet. Overlæge Niels
Anker Larsen, Holstebro Sygehus, anførte, at det kunne være problematisk med det punkt, der omhandlede
glomerulonefritformer, som mange steder blev behandlet i samarbejde med de lokale/regionale
reumatologer. BFR har indsendt kommentarer til Sundhedsstyrelsen.

16.

EDTA år 2002. Professor, dr. med. Klaus Ølgaard præsenterede den 29. kongres for EDTA som bliver
holdt i dagene 14.-17. juni i København. Præsident er Klaus Ølgaard, vicepræsident Bo Feldt-Rasmussen,
vicepræsident Anita Aperia, sekretær Søren Schwartz Sørensen. Den videnskabelige komité er nedsat og
hovedlinierne for programmet er godkendt centralt. Alle opfordres til at lægge deres sommerferie via
København til næste år.

17.

Overlæge Kjeld E. Otte, Frederica Sygehus, blev nyvalgt til bestyrelsen.
Overlæge, dr. med. Bente Jespersen og 1. reservelæge Johan V. Povlsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Klinikchef, dr. med. Bo Feldt-Rasmussen blev genvalgt til formandsposten.
Valgt til specialistnævn blev ikke gennemført, idet nævnet nedlægges.
Revisorer: Overlæge, dr. med. Hans Ejlif Jørgensen har accepteret at fortsætte og blev genvalgt.
Overlæge Bent Nielsen ønskede at nedlægge sit hverv efter mange års tro tjeneste.
Overlæge, dr. med. Karsten Sølling, Holbæk Sygehus, blev valgt som revisor.
Inspektorer: Overlæge, dr. med. Hans Ejlif Jørgensen ønskede at aftræde.
Overlæge, dr. med. Robert Smith Petersen fortsætter.
Selskabet mangler at finde en erstatning for Hans Ejlif Jørgensen.

18.

Eventuelt. Intet nyt.
Kommende møder:
27. september 2001, Dansk Nefrologisk Selskab, Landsregisteret.
Ansvarlige: Hans Løkkegaard, Bo Feldt-Rasmussen
Erfaringer med nye variabler. James Heaf.
Videnskabelige analyser.
Regler for anvendelse af data.
22. november 2001. Adult polycystisk nyresygdom.
Ansvarlige: Svend Strandgaard, Søren Schwartz Sørensen
Genetikere.
Forskning.
Neurokirurgi.
Retningslinier.
31. januar 2002. Vasculitis.
Ansvarlig: Bente Jespersen

København, den 15. juni 2001

Bo Feldt-Rasmussen

