Referat af bestyrelsesmøde i DNS
9. september 2021
Deltagere: Helle C. Thiesson (formand), Ditte Hansen, Mark Reinhard, Mads Hornum, Jon Waarst-Gregersen,
Anders Nordholm, Line Aas Mortensen (referent)
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 1. juli 2021
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Kommende medlemsmøder
• Efterårsmøde 7. oktober 2021 i Herlev
o Status ift. fremmøde/virtuel løsning
Vaskulitis-delen holdes virtuelt for deltagere i Herlev – det tilstræbes at optage de
virtuelle sessioner. Jon tjekker med foredragsholdere om de er ok med at blive optaget.
Det diskuteres om der er behov for IT hjælp. Paul Reuber spørges om han vil hjælpe
(DH/AN).
MR spørger LVS om vi må bruge de bevilgede penge til den virtuelle løsning.
Hypertensions-delen afholdes fortsat fysisk.
o Middag for foredragsholdere
Der er bestilt bord på Paté Paté efter mødet
•

Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022
o Økonomi
§ Sponsorater (HT/MH)
Der er kommet yderligere et tilbud om et guldsponsorat – afventer
tilbagemelding fra firmaet
§ Educational grants (MH)
Der er søgt educational grant hos Novo – afventer svar
o Program
§ Præ-symposium
Intet nyt
§ Ordinært program
• Status på dialysesessionen (JWG/MR)
Jesper Rantanen har accepteret at arrangere sessionen, afventer svar fra
Christian D. Peters
• Brev til foredragsholdere
Mhp. reminder og information om det praktiske, tilstræber at sende
brev ud omkring tidspunktet for åbning af registrering
• Opfølgning på Mårten Segelmarks sessioner (JWG)
MS bedes om at lægge fokus lidt forskelligt i de to sessioner
o Nordisk yngre nefrolog forum – status
AN er i mailkorrespondance med svenske yngre nefrologer, der arbejdes på at etablere
kontakt til norske yngre nefrologer
Formen diskuteres. Mulighed for at reservere et lokale på Odeon? (HT/LM) Der lægges
op til ca. 2 timers arrangement, måske med et oplæg.
o Status på sociale arrangementer

Posters and Beers
Der er søgt sponsorat hos Royal Unibrew, svar afventes
§ Øvrige
Bestyrelsen på besøg hos Galschiøt – der lægges op til et besøg i november. HT
spørger Galschiøt samt Helle Klestrup fra DIS.
Skal vi have en virtuel plan B?
Adspørger firma Virtual Hive om, hvor længe de skal bruge til at lave et virtuelt rum (HT)
Film på hjemmesiden?
Ja
Skal vi invitere en taler til at åbne kongressen?
Enighed om at spørge dekan for sundhedsvidenskab på SDU Ole Skøtt
§

o
o
o

4. Nyt fra udvalg
• Uddannelsesudvalg
o Godkendelse af afvigelse fra antal medlemmer samt øvrige ændringer af kommissoriet –
MR har forespurgt SST, som ikke har indvendinger mod de foreslåede ændringer
o Opslag af ny juniorinspektor fra Videreuddannelsesregion Syd september 2021
Bliver lagt på hjemmesiden og sendt ud med nyhedsbrev (MR/LAM)
• Ansættelsesudvalg til HU stillinger – indstilling af speciallægerepræsentant fra Syd eller Øst
Bestyrelsen indstiller afdelingslæge Subagini Nagarajah (OUH), som har accepteret at erstatte
Lena Taasti i ansættelsesudvalget i uddannelsesregion Nord
5. Orientering fra formanden
• NSN constitution - status
Initiativet er droppet da Sverge foretræk nuværende uformelle virtuelle møder imellem nordiske
formænd.
• Henvendelse fra Astra Zeneca og Fresenius
HT har deltaget i et møde med AZ om en fremtidig CKD-database. Det er fortsat oplægget at den
skal styres via RKKP.
AZ har desuden tilbudt at opdatere CKD-app’en. DNS ønsker ikke at AZ har indflydelse på
udformning af app’en, men modtager gerne un-restricted grants mhp. dette
Fresenius ønsker at samarbejde med DNS om øget fokus på hjemme-hæmodialyse. Som
udgangspunkt kan DNS ikke tilbyde at bidrage til sådan et samarbejde.
• DNSL/CKD database – status
Arbejdet med databasen er påbegyndt via RKKP
• Nationalt genomcenter
HT har deltaget i første møde om nationalt genomcenter. Der er kommet 74 indstillinger, heraf
er 34 gået videre, hvoraf DNS’ er en af dem. Der arbejdes med at beslutte, hvem der skal laves
genetisk analyse på (ukendt nyresygdom). Der kan laves ca. 140 helgenom-sekventeringer årligt.
Der er deltagelse af flere nefrologer i arbejdsgruppen, HT deltager på vegne af registerudvalget.
• Møde med Nyreforeningen
o Nyreforening forskningspanel – link på hjemmesiden?
Der er opbakning til at gøre reklame for det på hjemmesiden (LAM/AN)
Spørgsmål angående rådgivning om familieplanlægning – intet systematisk tilbud
Retningslinjer for fertilitetsbehandling? Fertilitetslægerne lægger op til at patienterne
vurderes og henvises individuelt, hvilket DNS bakker op om
DNS bifalder Nyreforeningens inputs til nye retningslinjer. Det diskuteres om man i
fremtiden skal stræbe efter at lave flere landsdækkende instrukser
• Samarbejde med SSI om COVID og co-morbiditet
Udskydes til næste bestyrelsesmøde

6. Priser
• Hagedorn pris
Enighed om at indstille Anne Lise Kamper (MH skriver indstilling)
7. Nationale guidelines
• SGLT2 og CKD
o Gennemgang af endelig retningslinje
Stor ros af retningslinjen fra bestyrelsen – retningslinjen ”endorses” – lægges på
hjemmesiden og sendes ud som nyhedsbrev. Der lægges op til revision om ca. 1 år.
Arbejdsgruppen arbejder på en skrivelse til UFL
o Forespørgsel fra medicintilskudsnævnet om gennemlæsning af retningslinje
Accepteres – Line sender retningslinjen videre
• DNS holdningspapir vedr. anvendelse af iodholdig kontrast- til nyresyge – nyt fra
arbejdsgruppen? (MR)
DNS bakker op om de europæiske radiologiske guidelines, som lægges på hjemmesiden. MR, MH
og JWG skriver en kommentar med DNS’ holdning
8. Nephrology.dk
• Gennemgang af den nye hjemmeside
Flot resultat. Evt. fejl og mangler meldes tilbage til Anders per mail
9. Eventuelt
• Udpegning af medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. gigtsygdomme (ifm. vurdering af
Avacopan (CCX168))
Karl Emil Nelveg Kristensen er udpeget
• Udpegning af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. nyresygdomme
Uklarhed omkring hvad det indebærer, Line skriver til medicinrådet mhp. omfanget
Der lægges op til at indstille Bo Feldt Rasmussen.
• Dansk nefrobiobank
Initiativtager Eva Gravesen og professor i molekylær patologi Estrid Høgdall deltager i næste
bestyrelsesmøde 7. oktober
• Manglende betaling for sponsorat til årsmødet
To sponsorer er rykket for betaling
• LVS repræsentantskab
Korrespondance med LVS angående antal medlemmer. Da kun lægelige medlemmer tæller
(278), har DNS fortsat 3 repræsentanter
10. Dato for næste møde: 7. oktober kl. 8.30 på 9. sal, Herlev Hospital

