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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 9. september 2021 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Kommende medlemsmøder 
• Efterårsmøde 7. oktober 2021 i Herlev 

o Har alle virtuelle foredragsholdere accepteret at blive optaget? 
Alle foredragsholdere har givet accept af optagelse – lægges på hjemmesiden i 1 måned 
med registrering af views. AN kontakter Lau. 
Helle byder velkommen 

 
• Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022 

o Økonomi 
§ Status på sponsorater/educational grants 

Godt salg af sponsorater 
Der er søgt educational grant fra Novo – afventer svar 
Caredex har vist interesse i et symposium torsdag aften. Adspørges om de kunne 
være interesseret i ½ times symposium i stedet for en time (HT) 

o Program 
§ Ordinært program 

• The frail candidate (KDIGO): HT har kontaktet Wolfgang Arnt, Köln – 
afventer svar 

• COVID session: Evt. respons på vaccination? DH undersøger mulig 
kandidat til foredragsholder (evt. Jens Lundgren?) 

• Foredragspris – HT/LAM adspørger Pharmacosmos/ERA 
• Status på dialysesessionen (JWG/MR) 

Bedes om oplæg senest uge 42 
• Brev til foredragsholdere 

Sendes ud i november (HT/DH laver udkast) 
• Enighed om at udelade titler i programmet 

o Nordisk yngre nefrolog forum – status 
• Svært at finde tid i programmet 
• Lægges op til fælles post-poster social session i stedet 

o Status på sociale arrangementer 
§ Posters and beers 

• Uformel session – tilmelding via registrering 
• Tapas og drikkevarer via Odeon og udvidet mødepakke 

§ Besøg på Galschiøt 
• Bestyrelsen på besøg på Galschiøt 18. november kl. 17 – Line skriver til 

Helle Klestrup efterfulgt af bestyrelsesmøde på Grand (LAM) 



§ Åbning på rådhuset 
• Afventer endelig afklaring fra DIS mht. rådhuset 

o Virtuel plan B – tilbagemelding fra Virtual Hive? 
• Ok med endelig stillingtagen i januar 

o Taler til at åbne kongressen 
• Ole Skøtt endnu ikke adspurgt 

4. Nyt fra udvalg 

• Uddannelsesudvalg 
o Opslag af ny juniorinspektor fra Videreuddannelsesregion Syd september 2021 

• Opslaget er på hjemmesiden – Line sender nyhedsbrev 
Mulige kandidater overvejes 

  

5. Orientering fra formanden 

• DNSL/CKD database – status 
Forløber planmæssigt 

• Nationalt genomcenter 
. Den nedsatte arbejdsgruppe forsøger at identificere hvilke patienter der skal tilbydes 
helgenomsekventeres. 

• Samarbejde med SSI om COVID og co-morbiditet 
HT har sagt ja til et muligt fremtidigt samarbejde 

• Tilbud fra AZ om sponsorat af ASN highlights 
Ingen kapacitet i DNS til at medvirke til at arrangere dette 

• CKD guideline skal opdateres – Henrik Birn forespørges om han vil være formand for 
arbejdsgruppen, nefrologer (HT), jf. DNS’ kommisorium for arbejdsgrupper lægges der op til at 
alle regioner er repræsenteret. Forespørgsel fra Bo Feldt Rasmussen ang ny formel for eGFR 
beregning inkl. Cystatin C – foreslås vurderet af arbejdsgruppen 

6. Priser  
• Hagedorn pris 

MH laver indstilling 

7. Nationale guidelines  
 

• Retningslinje for behandling af patienter med diabetisk nefropati 
Sendt i høring – præsenteres på dagens møde 

• DNS holdningspapir vedr. anvendelse af iodholdig kontrast til nyresyge – status (MR, MH, JWG) 
MH laver et oplæg 

• Forslag om arbejdsgruppe angående dialysevandskvalitet 
PBJ bedes om at skrive et kort oplæg 

• Der lægges op til at opdatere glomerulonefrit-guideline (DH) 

 
8. Eventuelt 

• Udpegning af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. nyresygdomme 
Thomas Elung-Jensen er udpeget fra DNS 

• Dansk nefrobiobank - professor Estrid Høgdall samt HU-læge Eva Gravesen deltog kl. 10-10.30 



Præsentation af ideen, diskussion af sammensætningen af den faglige følgegruppe – vigtigt med 
repræsentanter fra de store biopterende afdelinger. Budget gennemgås – vigtigt at præcisere 
antallet af biopsier på hver afdeling, de præcise tal findes frem og sendes til Eva 
Der lægges op til en fælles møde med patologerne på næste medlemsmøde (slut februar/start 
marts) mhp. accept fra DNS’ medlemmer. Evt. sende appetizer og link til SOP i høring hos 
medlemmer før. 
Det diskuteres, at det er vigtigt at kontakten til de kliniske afdelinger bevares og afdelingerne 
krediteres for deres arbejde med medforfatterskab  

• MH har deltaget i et møde med AZ angående CKD database. Som udgangspunkt ønsker DNS ikke 
at medvirke i dette samarbejde. 

• Ad hjemmeside: 
o Der tilføjes punkt på hjemmesiden under ”selskabet” som hedder ”kommisorier”, hvor 

diverse kommisorier kan lægges op (AN) 
o Punktet ”uddannelse” opdateres 

• UfL har sagt ja til at modtage en boganmeldelse om ”Dansk Nefrologis Historie”. Arne Høj 
Nielsen har sagt ja til at skrive den 

• UfL har indvilget i at publicere non-DKD SGLT2i guidelinen som statusartikel 

9. Dato for næste møde: 18. november 2021 kl. 17.00 hos galleri Gaschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense – 
efterfølgende bestyrelsesmøde (sted afventes) 
 
 


