Referat fra bestyrelsesmøde i DNS d. 4.april 2019 kl 8.00-11.30
Kløvervænget 6 (indg. 93) 11. sal. Odense Universitetshospital
Tilstede: Helle Thiesson, Jens S Iversen, Ditte Hansen, Iain Bressendorff, Rikke Borg, Mark Reinhard samt
sekr. Kristian Buhl
1. Godkendelse af referat fra bestyrelses den 24. jan. 2019
2. Uddeling af fondsmidler iht. forskningsfondens vedtægter. Der var 180.000kr til uddeling.
 Vanligvis tilbageføres 100% fra DNS driftskontoen til forskningsfonden af de 23% (i år sv.t.
43000kr) bundet til foredragsholdere og møder. Grundet de ændrede økonomiske vilkår,
herunder aftagende støtte fra industrien, besluttes det i år, ikke at tilbageføre midler fra
DNS driftskonto.
 På grund af lavt afkast fra fonden i år prioriteres yngre forskere og det besluttes i år
ikke at støtte speciallæger, samt Ph.d. og tidligere modtagere af støtte fra DNS
forskningsfond.
 Der er i år indkommet 8 ansøgninger til DNS Rejsefond. Det besluttes at støtte 4
ansøgninger med 3000kr/ansøgning. Der gøres overvejelser om at betinge støtte til
kongresansøgninger af, at der fremsendes kvittering for antaget abstract. Det kan dog give
anledning til udfordringer, hvorfor dette ikke bliver obligat.
 Der er i år indkommet 27 Projektansøgninger. Grundet det lave afkast fra fonden besluttes
at der udvælges 5 projekter, der alle støttes med 25000kr.
 Beslutning om opslag i 2020: Der prioriteres yngre forskere i opstartsfasen, som
skal være medlem af selskabet. Det forventes maksimalt at kunne uddele 30.000kr
pr projekt.
 Endvidere besluttes at opdatere ansøgningsblanketten ift. hvilken afdeling
projektansøger er tilknyttet samt angivelse af hovedvejleder.
3. Møder:
 Seneste opdaterede program til Årsmødet er tilgængeligt via hjemmesiden.
 Der er udvalgt 14 Abstracts til præsentation på Årsmødet.
 Reklame/pauseslides for ESOT 2019 i København og Nordiske Nyredage i 2021
Odense. (Tovholder JSI)
 Dis´Cover Band er booket, der er truffet aftale om Bar under og efter middagen
 Momsens legat reduceres fremadrettet til 10.000kr og 5000kr hhv. senior og yngre
legatmodtager.
 Alle bestyrelsesmedlemmer rykker foredragsholdere efter detaljer om overnatning
og middag. (tilbagemelding til KB)
1. Foredragsholdere som er DNS medlemmer refunderes mødeafgift, middag
samt transport.
2. For udenlandske foredragsholdere samt ikke DNS medlemmer dækkes
Hotel, mødeafgift, middag samt transport.
 Efterårsmøde i Århus torsdag 10. okt. uge 41 (Tovholder MR)
 AK behandling (3 timers session)(MR)

1. 30 min marevan og AFLI ved HD PT
2. 30 min NOAK
3. 30 min aurikkellukning
4. 30 min tromboelastografi (ROTEM)
5. 10 min Nationalt Dansk studie på vej…
6. 20 min Cases relevante AK problemstillinger evt. calcifylaksi og marevan
 Diuretika (Tovholdere DH og HT)
1. Thiazid-studiet
2. Fysiologisk tilgang til diuretika
3. Invitation af international foredragsholder
 Evt 30 min gennemgang af Nefrologiens Historie. Kræver at bogen er tilgængelig
inden.(HT)
 Forårsmødet Herlev torsdag 5. marts 2020
 Vasculær calcifikation (DH og IB)
1. Review
2. Vasculær calcification - andre bidragsydere end fosfat.
 Interaktioner og bivirkninger – Klinisk Farmakologi
1. Interaktioner hos multifamaci pt.
2. Forgiftningsanalyser
3. Pillebyrde, compliance
 Nordiske Nyredage 2021 – afventer handlingsplan fra DIS Congress Service
4. Nyt fra udvalg
 DNSL-Afløser til James, flere relevante ansøgninger JI, HT, DH og RB deltager i
ansættelses udvalget fra DNS. Foreslået dato for ansættelsessamtaler Tors 25/4 kl
15-18 i Biblioteket på RH 15.30 30 min + 15 min diskussion per deltager.(Tovholder
HT)
5. Eventuelt
 DNS App status. DH og RB arbejder videre og finder gamle aftaler frem samt kontakter
Lisbet Brandi og Henrik Birn.
 Bestyrelsen indstiller Jon W. Gregersen som afløser til RB. Der er ikke indstillet andre
kandidater.
 Rikke Borg foreslår drøftelse af en National Guideline fra DNS omhandlende behandling og
forebyggelse af diabetisk nefropati (skubbes til næste møde).
6. Næste møde
 9/5 2019 kl 17.15-22 Odeon (aftenen før årsmødet).
 Indkaldelse til Generalforsamling via hjemmesiden senest 26/4-19
 Udvalg kontaktes ift. status på generalforsamlingen(KB)

