Referat fra Generalforsamling
Dansk Nefrologisk Selskab
Aarhus 14. april 2007
1. Dirigent
I lighed med tidligere år blev H. E. Hansen valgt til dirigent. Generalforsamlingen var indkaldt
rettidigt.
2. Formandens beretning
Har været tilgængelig på www.nephrology. Hans Dieperink gennemgik de enkelte punkter.
3. Uddeling af Jytte Mommsen født Købler’s Legat
Legatet blev tildelt overlæge James Heaf og 1. reservelæge, ph.d, dr. med Henrik Birn.
Legatuddelingen blev kort motiveret af Hans Dieperink.
4. Roche Legat
Legatet blev tildelt overlæge Else Rasmussen og 1. reservelæge Peter Clausen. Legatuddelingen
blev kort motiveret af Hans Dieperink
5. Selskabets regnskab
Godkendt af begge revisorer uden anmærkninger. Blev gennemgået i korte træk af Lena H.
Taasti
6. Kontingent for det kommende år
Foreslås uændret.
7. Meddelelser fra Specialistnævnet
Ingen meddelelser
8. Meddelelser fra Registerudvalget
Se referat fra årsmødet.
9. Meddelelser vedrørende EDTA’s national koordinator
Ingen meddelelser
10. Meddelelser vedrørende UEMS
H. Daugaard kunne fortælle at der er ved et dansk UEMS møde var enighed om, at der ikke skal
være eksamination i forbindelse med speciallægeuddannelsen, ej heller senere.
Inspektorordningen er ændret. Fremover vil inspektorerne primært kunne være inspiratorer til at
skaffe/opretholde god uddannelse og et godt akademisk grundlag på de enkelte afdelinger.
11. Meddelelser fra speciallægeuddannelsen
Jens Kristian Madsen gav en kort opdatering. Der er en ny turnusuddannelse på vej, den vil
fremover blive kaldt en klinisk basisuddannelse og turnuslægen en basislæge.
Til hoveduddannelserne kommer der nye ansøgningsprocedurer, der foreligger intet på skrift
endnu. Der er en revideret målbeskrivelse for common trunk delen på trapperne, hvor der er
reduceret væsentligt i de nedskrevne delmål.
Til de hoveduddannelsesstillinger der er slået op her i foråret er der 11 ansøgere til 9 stillinger.

Der er nedsat et forskningstræningsmodulkursusplanlægningsudvalg, der arbejder med et tilbud
om et nefrologisk relevant forskningstræningskursus. Det planlægges at afholde det første
kursus til efteråret 2007.
Fremtiden byder på en ændring af den nefrologiske del af målbeskrivelsen og gerne et tættere
uddannelsesregionalt samarbejde.
12. Status på udvalg
Ingen ændringer
13. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Formand Hans Dieperink, Jens Dam Jensen og Peter Clausen er på valg og kan ikke genvælges.
Jens Kristian Madsen er ligeledes på valg, kan genvælges og accepterer genvalg. Bestyrelsen
har indstillet Anne-Lise Kamper til formandsposten og Per Ivarsen og Lena Helbo Taasti til
bestyrelsesmedlemmer samt genvalg af Jens Kristian Madsen.
Der er ikke indkommet forslag til andre kandidater og de nævnte vælges således uden
modkandidater.
De 3 afgåede bestyrelsesmedlemmer takkes for en flot indsats.
Hans E. Hansen er af bestyrelsen efter accept fra sidste års generalforsamling valgt til revisor.
14. Eventuelt
Ingen indlæg
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