Referat fra bestyrelsesmøde
Dansk Nefrologisk Selskab
26. maj 2018 kl. 06.30 – 08.30 i mødelokale 19; 1. sal

Tilstede: Henrik Birn, Lisbet Brandi, Mark Reinhard, Iain Bressendorff, Helle Thiesson, Rikke Borg, Jens
Iversen, Ditte Hansen, Kristian Buhl.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 1. marts 2018
Referat blev godkendt uden kommentarer
3. Nyt fra udvalg
GN udvalg: Holdningspapiret har været i høring og revideres nu svarende til de indkomne
kommentarer. Udvalget bliver anmodet om at fordele ansvaret for løbende opdatering af hvert
afsnit. Tovholder fra bestyrelsen sørger for årlig revurdering af behov for revision. Reviderede
versioner skal godkendes af bestyrelsen.
Den kommende bestyrelse vil se på mulighederne for app-version.
Der skal indarbejdes afsnit med conflicts of interest for arbejdsgruppen i holdningspapiret.
4. ERA-EDTA og generalforsamling
Danskeraftenen blev afholdt i går. Denne var vellykket med flotte faglige indlæg og stor interesse
fra tilhørerne.
Programmet for generalforsamlingen blev gennemgået.
5. Ny repræsentant UEMS
Uddannelsesudvalget vil pege på en kandidat, da Pernille Mørk Hansen fratræder posten som
repræsentant.
6. Uddannelsesudvalgets sammensætning og formandskab
Lena Taasti fratræder som formand. DNS bestyrelse takker Lena for et stort arbejde gennem
mange år. Udvalget indstiller Lene Boesby som formand; hvilket DNS bestyrelse bifalder.
Udvalget arbejder videre med efteruddannelsestilbud, når mulighederne for sponsoreret
efteruddannelse er begrænset.
Uddannelsesudvalget afklarer hvilke hindringer der ligger for at fortsætte Sandbjerg kurset.
7. Kommende møder
1) 11. oktober medlemsmøde kl 12 -18; bestyrelsesmøde kl 9. På Rigshospitalet.
Emner:
HUS/TTP: Hans Dieperink er ansvarlig for planlægning
Væske og elektrolytbehandling: Mette Damholt er ansvarlig for planlægning
2) Heldagsmøde 7. marts i Odense.
Emner: MGUS og myelomatose; Henrik Birn og Mark Renhard drøfter muligheder med
hæmatologisk selskab. Børnenefrologi; Helle Thiesson er ansvarlig.
3) Årsmøde 2019: 3.-4. maj i Odeon Odense
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8. Orientering fra formanden
a. Guidelines: Farmakologisk behandling af type 2 diabetes fra DES er blevet gennemset af
bestyrelsen. DNS støtter guidelines på området og kan tilslutte sig hovedparten af det
beskrevne, herunder de anførte mål for blodtrykssænkende behandling. Enkelte forhold er
blevet kommenteret og der er fremsendt forslag til præciseringer.
b. Høring om bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold samt tilføjelse til
Danske Lægemiddelstandarder. DNS har ingen kommentarer.
c. Høring over bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang.
DNS har ingen kommentarer.
d. Høring om Udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge.
DNS har ingen kommentarer
9. Nye medlemmer
Ingen nye medlemsansøgninger
10. Eventuelt
Intet

Lisbet Brandi formand DNS
Ref Ditte Hansen sekretær DNS
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