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Herlev Hospital; Nefrologisk Afdeling B109 i glasburet

Tilstede: Lisbet Brandi, Henrik Birn, Jens S Iversen, Helle Thiesson, Niels Henrik Buus, Iain Bressendorff og Ditte
Hansen
Afbud: Rikke Borg
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden anmærkninger
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. februar 2017
Godkendt uden anmærkninger
3. Hjemmeside og Apps
Hjemmesiden er kommet op at køre. Vi vil adspørge Medical Sandbox om det er muligt at have en
søgefunktion på siden
CKD-Appen er klar til frigivelse. Webversionen er stadig under udarbejdelse
Hvordan udbreder vi appen? Vi gør reklame på nyhedsmail, hjemmeside og facebook. Beder
uddannelsesudvalget udbrede budskabet.
4. Årsmøde 2017
Programmet er klar. Den praktiske afvikling blev gennegået.
5. Nyt fra udvalg
DNS undersøgelse af efteruddannelse er blevet anvendt som baggrund for artikel om efteruddannelse i
ugeskriftet. Denne er lagt op på DNS facebook side. Undersøgelsen kan ses på DNS hjemmeside
6. Fremtidige møder
Videnskabeligt møde i Odense 5. oktober. Foredragsholdere til artritis urica er på plads. Der resterer fortsat
endelig planlægning af lupus-delen
Møde 1. marts i Århus. MMU-gruppen har tilbudt at afholde den ene session (Lena Taasti, Jens Kristian
Madsen). Det synes bestyrelsen er en god ide. Anden del skal omhandle hjemmebehandling. Henrik Birn
udarbejder udkast til denne del.
7. Orientering fra formanden
a. Henning Danielsen fratræder efter 7 år som inspektor. Bestyrelsen takker for hans arbejdsindsats
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b. LVS har orienteret selskabet om at der er oprettet et nyt videnskabeligt selskab: Dansk Selskab for
Kommunikation i Sundhedsvæsnet
c. LVS har rundsendt materiale til høring af GS1-standarden GTIN - identifikation af implantater. DNS har ingen
kommentarer til dette
d. LVS har rundsendt høring af bekendtgørelser, der følger af lovændringen fra december 2016, hvor også
alternative behandlere får lov til at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen. DNS har ikke kommenteret
disse.
e. LVS har rundsendt høring vedr. udkast til nationale mål om antibiotika til mennesker. Disse beskriver en general
målsætning om nedsættelse af antibiotika forbrug. DNS har ingen kommentarer til dette.
8. Godkendelse af nye medlemmer
Fire nye medlemmer har anmodet om medlemskab; to skal godkendes ved dagens generalforsamling.
9. Eventuelt
Der har deltaget danske nefrologer til den europæiske nefrologi eksamen. Der resterer fortsat nogen
tilpasning af eksamenopgavernes indhold til generelle europæiske forhold. Desuden er der indhold som ligger
udenfor den danske nefrologi, såsom imaging og renalcelle carcinom.
Vi overvejer evt at støtte deltagelse næste gang denne eksamens form afholdes.
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