Referat fra bestyrelsesmøde i DNS
1. juli 2021
Deltagere: Helle C. Thiesson (formand), Ditte Hansen, Mark Reinhard, Mads Hornum, Jon Waarst-Gregersen,
Line Aas Mortensen (referent)
Afbud: Anders Nordholm
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 12. april 2021
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Kommende medlemsmøder
•

Efterårsmøde 7. oktober 2021 i Herlev
o Status på program
Programmet er klart og lægges op på hjemmesiden snarest. Dr. Lerman deltager virtuelt.
Der diskuteres muligheder for virtuelle løsninger.
Ingen tilmelding – der forventes ca. 60 deltagere. Ditte bestiller sandwich.
o

•

Tilskud fra LVS til foredragsholdere
Der er opnået tilskud til alle fire internationale foredragsholdere. Bilag for rejse- og
opholdsudgifter for foredragsholder samt kontonummer fremsendes til Line efter mødet
mhp. refusion.

Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022
o Økonomi
§ Sponsorater (HT/MH)
Alle guldsponsorater solgt, stadig mulighed for udstilling og andre sponsorater

o

§

Educational grants (MH)
Der søges om grant til uddannelses sessionen

§

Abstracts: Accepterer ”encore abstracts”

§

Emner: Akut nyresvigt, TX, dialyse, glomerulonefrit, experimental, hypertension,
CKD, CKD-MBD, syre-base/elektrolytforstyrrelser

Program
§ Præ-symposium
Flyttes til Odeon– DIS adspørges om der kan blive mulighed for at udvide til
mere end 50 ved behov
Tilmelding – først til mølle – foreslået fee 25 Euro
§ Ordinært program
Der mangler enkelte foredragsholdere – endeligt program skal være klart efter
sommerferien

o
o

o

Dialysesessionen skal planlægges – LAM skriver til Jens, Jon spørger Jesper
Mosgaard Rantanen, Mark spørger Christian D. Peters
Der skal sendes breve til foredragsholdere efter sommerferien
Jon spørger Henrik Birn mhp. om der er overlap mellem Mårten Segelmarks
sessioner
Nordisk yngre nefrolog forum – status
§ Intet nyt
Status på sociale arrangementer
Posters and beers efter oral session inkl. tapas/mad. Line kontakter Odeon mhp.
muligheder.
Flyer med sociale events
Rådhus reception + H.C. Andersens parade
Tidsplan ift. abstracts/registrering
October 7th 2021:
Abstract submission opening date + registration opens
January 7th 2022:
Abstract submission deadline
January 17th 2022:
Abstract notification regular deadline
January 24th 2022:
Deadline reduced fee registration
April 1th 2022:
Late Breaking abstract submission deadline
April 11th 2022
Abstract notification Late-breaking deadline
Flyer opdateres med priser og datoer (LAM)
Filmen skal opdateres med datoer og lægges på youtube (HT)
Odeon adspørges om vi kan udvide en time lørdag til generalforsamling
Line skriver til DIS om at booke værelser til bestyrelsen
Opgaver til sekretær – hvad klarer DIS? HT skriver til DIS
Folder med program og halssnor
Budget rundsendes (HT)

4. Nyt fra udvalg
•

Uddannelsesudvalg
Møde 18/5
o Godkendelse af rekrutteringsmetode af hoveduddannelseslæger og UAO til
uddannelsesudvalget
Rekrutteres geografisk fordelt
To yngre medlemmer – rekrutteres via lektorer
o Godkendelse af Bo Broberg som repræsentant i uddannelsesudvalget (UEMS, UAO,
seniorinspektor)
Godkendt
o Godkendelse af afvigelse fra antal medlemmer samt øvrige ændringer af kommissoriet
Der lægges op til at man skal genansøge hver 6. år – Mark spørger SST om de har en
holdning
o Opslag af ny juniorinspektor fra Videreuddannelsesregion Syd september 2021
Reklame på HU-kurser, opslag på hjemmesiden

5. Orientering fra formanden
•

Indstilling af medlemmer til Nationalt Genom Center
Rizvan Butt, Ida Marie Schmidt, Jon Waarst Gregersen, Helle C. Thiesson (repræsentant for
DNSL)

•

NSN constitution

Formålet er at styrke det nordiske samarbejde. Der lægges op til en fælles bestyrelse med
deltagelse af to repræsentanter per land (udpeget af de nationale selskaber) og to årlige møder.
Formand og sekretær repræsenteres af det land som arrangerer de næste Nordiske Nyredage.
Medlemmerne er medlemmer af de nationale selskaber. Der lægges op til at hvert selskab
betaler et lille beløb årligt. Bestyrelsen læser kommisoriet igennem og giver tilbagemelding til HT
mhp. ændringer (gerne inden 22. august 2021). Der er generelt opbakning fra DNS’ bestyrelse til
projektet.
•

CKD database
AZ har tilbudt et grant mhp. at finansiere en CKD database. RKKP er ikke afvisende over for
dette. DNS’ kliniske databaser håndteres via RKKP, og evt grant skal også være via RKKP.

6. Priser
7. Nationale guidelines
•

SGLT2 og CKD – status på høringssvar
Der er kommet 4 høringssvar, som er taget til efterretning og guidelinen opdateres
Afventer markedsføringstilladelse før endelig endorsement – forventes ila. efteråret
Det planlægges at spørge Bo Feldt-Rasmussen (MH) om han vil gentage sin DNS forelæsning, så
den kan optages og lægges på DNS hjemmeside , når guidelinen udgives

•

DNS holdningspapir vedr. anvendelse af iodholdig kontrast til nyresyge – nyt fra
arbejdsgruppen? (MR)
Intet nyt – der lægges op til en kommentar til radiologernes instruks. MR kontakter
arbejdsgruppen

•

Svær hypertension – kommentarer til instruks fra DHS
Opbakning fra DNS til instruksen. Der planlægges et link på hjemmesiden.

•

Renovaskulær hypertension – status (MR)
Afventer resultater fra DAN-PTRAII. Udskydes indtil videre.

•

Behandling og forebyggelse af diabetisk nefropati
Arbejdet med instruksen skrider planmæssig fremad. Præsenteres til efterårsmødet.

8. Nephrology.dk
•

Status på opdatering
Arbejdsversion af hjemmesiden gennemgås. Endelig version forventes ila. efteråret.

•

Kontaktdetaljer på nefrologiske afdelinger på hjemmesiden
Planlægges lagt på hjemmesiden

•

Planlagte punkter til hjemmesiden
o Liste over tidligere modtagere af Mommsens legat
o Plads til firmalogoer
o Programmer fra tidligere videnskabelige møder

9. Eventuelt
•

Forslag om arbejdsgruppe angående dialysevandskvalitet

Status på arbejdsgruppe
PBJ bedes præcisere problemstillingen – udbydes derefter ad vanlige kanaler
Fordele ved at være firmamedlem af DNS
o Logo på hjemmesiden, adgang for fem deltagere til videnskabelige møder mod vanlig
betaling
Behov for diverse mailadresser (fx abstract@nephrology.dk, aarsmoede@nephrology.dk,
forskningsfond@nephrology.dk, rejsefond@nephrology.dk)? (LAM)
o Ikke længere behov for disse – LAM opsiger aftale
Dansk NefroBiobank (DH)
o DNS har modtaget et forslag om at etablere en dansk biobank med væv, blod og urin fra
Eva Gravesen. Det foreslås, at det organiseres via Dansk Bio- og Genombank, som hører
under Danske Regioner. Der lægges op til et fagligt råd med deltagelse af nefrologer og
nefropatologer geografisk fordelt. Ideen støttes af DNS’ bestyrelse. Det foreslås, at der
nedsættes en styregruppe. Medtages som punkt på næste bestyrelsesmøde. HT skriver
til Eva Gravesen
Information om DDA symposium 18-19/6-21 (MH)
o Stor succes, 117 deltagere
o

•
•
•

•

10. Dato for næste møde: 9. september kl. 19-21 virtuelt

