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1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 12. januar 2006 
Godkendtes 
 
2. Årsmøde 8.-9. april 2006 og forudgående symposium 7. april 

1. Program: Programmet for symposiet den 7. april er fastlagt. Claus Brun forelæseren, F. 
Locatelli, har desværre meldt afbud, i stedet forespørges Iain Macdougall (har efterfølgende 
accepteret). H. Furuland ankommer allerede fredag og vil være tilstede hele lørdag. 

 
2. Økonomi: Der er tilsagn om sponsorering af foredragsholdere, lokaleleje m.m. til årsmødet,  

fra Roche med kr. 35.000, fra Novartis med kr. 10.000, fra Amgen med kr. 50.000, fra 
Gambro med kr. 15.000, fra Janssen-Cilag med kr. 10.000 samt, som tidligere år, pris til 
foredragskonkurrrencen med rejse til ASN. Prisen for deltagelse er uændret fra forrige år. 
ERA/EDTA har 11. januar 2006 meddelt selskabet at man vil tildele hvert europæisk 
nationalt nefrologisk selskab 1 grant for et arbejde præsenteret ved den årlige nationale 
kongres. Denne grant består af registration til årets ERA/EDTA kongres, og 3 års gratis 
ERA/EDTA medlemskab (on-line version). Flere oplysninger er tilgængelige på 
ERA/EDTA’s webside. Nefrologisk Selskab har besluttet at yde vinderen af denne award 
rejse og ophold til kongressen for at støtte initiativet. Årets vinder bliver publiceret på sidste 
dag af årsmødet. Roche har tildelt Dansk Nefrologisk Selskab et grant, bestående af 2 betalte 
rejser til årets Harvard nefrologi kursus. Bestyrelsen i Dansk Nefrologisk Selskab udpeger 
grant modtagerne. Den ene rejse tildeles et medlem af selskabet som er speciallæge, medens 
den anden rejse tildeles et yngre medlem. Kriterierne for uddelingen vil være en ansøger 
som har ydet en særlig indsats af betydning for dansk nefrologi, hvad enten dette er af 
videnskabelig eller organisatorisk karakter. Bestyrelsen har i 2006 peget på: Henrik Birn og 
Jens Dam Jensen. Tildelingen vil blive motiveret ved årsmødet. 

 
 

3. Middagen den 8. april holdes på H.C.Andersen. Der vil efter middagen være musik ved 
Madsens Partyband, desuden arrangeres underholdning under middagen. 

 
4. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Inge Eidemak går ud af bestyrelsen, genvalg ikke 

muligt. Ewa Lewin er på genvalg. Der har fra bestyrelsens side været kontakt til 2 mulige 



kandidater til bestyrelsen (efterfølgende er det besluttet at Claus Bistrup af den siddende 
bestyrelse vil blive indstillet til nyvalg).  

 
5. Fondsmidler: På grund af den lave men stigende rente beslutter bestyrelsen at omlægge 

fondsmidlerne så ca. en tredjedel af disse konverteres til aktier. 
 

6. Forskningsfonden: Der er kr. 175.00 til uddeling. Der er indkommet 11 ansøgninger. 
Bestyrelsen har valgt at støtte 9 projekter. Det vil fremover fremgå klart af 
ansøgningsskemaet at det kun er medlemmer af selskabet, der kommer i betragtning samt 
hvilket beløb, der blev uddelt det foregående år. Desuden vil oplysninger, der ikke kan være 
i ansøgningsskemaet fremover ikke blive taget med. 

 
7. Rejsefonden: Der er kr. 33.000 til uddeling. Bestyrelsen har valgt at støtte 3 ansøgere.  

 
8. Mommsens legat vil i 2006 gå til overlæge, dr. med Bente Jespersen og læge, ph.d. Pernille 

Kofoed-Nielsen. 
 

9. Fausbølls legat: Såfremt Dansk Nefrologisk Selskab bliver bedt om at indstille en kandidat 
hertil i 2006 vil læge Sirudur Tor Sigurdsson blive anbefalet. 

 
10. Dagsordenen til generalforsamlingen blev skitseret, paragraf 14 udvalget er nedlagt og 

punktet udgår derfor. Der har ikke været møder i UEMS udvalget, punktet består, dog vil 
der ikke være kommentarer i forbindelse med generalforsamlingen.  

 
3. Abstracts 
Abstracts: Der er indkommet 11 abstracts, alle af god kvalitet. Abstracts vil blive præsenteret på 
engelsk (10 min) med efterfølgende diskussion på engelsk (5 min), i alt 15 min per abstract. Peter 
Clausen vil være chairman. 
 
 
4. Status på udvalg 
Alle udvalgs medlemmer har været forespurgt hvorvidt de ønsker at fortsætte. Enkelte har ønsket at 
stoppe, hvorfor nye potentielle medlemmer er/vil blive spurgt om de har lyst til at deltage i de 
respektive udvalg. 
 
5. Forskningstræningsmodul 
Dette er i alle regioner berammet til 10 dages kursus og 10 dages forskning. Af de 10 kursusdage er 
3 dage fælles for alle specialer, derudover kunne man tænke sig 2 dage henlagt til speciale 
selskaberne. Der medfølger honorering af kursuslederne. Der vil blive arbejdet videre med dette. 
Med henblik på om målbeskrivelsen kan opfyldes med det nye forskningstræningsmodul vil der 
snarligt blive afholdt møde i uddannelsesudvalget. 
 
6. Videnskabelige møder 2007 
Udskudt til næste møde 
 
7. Ansøgning om medlemskab 
a. Læge Annie Rosenfeldt Knudsen, Medicinsk afdeling, Fredericia Sygehus. Påbegyndt 

hoveduddannelse i nefrologi og ønsker opdatering indenfor området. 



b. Læge Sönke Detlefsen, Nyremedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus. Har introduktionsstilling i 
nefrologi og ønsker at specialisere sig inden for dette område. 

c. Klinikchef, læge  Karen Vitting Andersen, Pædiatrisk Klinik, Juliane Marie Centret, 
Rigshospitalet. Er speciallæge i pædiatri med interesse i pædiatrisk nefrologi. 

d. Læge Kirsten Vang Hendriksen, Nefrologisk afdeling, Rigshospitalet. Påbegynder fase III 
stilling i nefrologi i løbet af foråret 2006. 

e. Læge Thomas Dybkjær Olesen, Nefrologisk afdeling, Rigshospitalet. Har introduktionsstilling i 
nefrologi og ønsker at specialisere sig indenfor dette område. 

f. Lære Mark Reinhard, Medicinsk afdeling, Viborg Sygehus. Påbegynder hoveduddannelse i 
nefrologi 1.3.06. 

g. Læge Lone Christiansen, Nefrologisk afdeling Y, Odense Universitetshospital. 
Introduktionsstilling i nefrologi og ønsker at fortsætte i specialet. 

h. Læge Jon Waarst Gregersen, Nyremedicinsk afdeling C, Skejby Sygehus. Har 
introduktionsstilling i nefrologi og ønsker at fortsætte indenfor specialet. 

 
8. Eventuelt 
Der er ønske om at integrere nyrefysiologerne mere i selskabets arbejde og specielt møder. Der vil 
blive arbejdet på et nyrefysiologimøde i 2007.  
 
Der er flere arbejdsgrupper inden for delområder af nefrologien, ikke udsprunget af selskabet. Det 
er et ønske at medlemmer af bestyrelsen kan deltage i disse møder, ligesom det ønskes at når disse 
disse arbejdsgrupper træffer beslutninger der påvirker arbejdet på de nefrologiske afdlinger, 
fremlægges arbejdsgruppernes konklusioner til diskussion i Dansk Nefrologisk Selskab.  
 
Under mødet fremlægges kvalitetsdata fra landsregistret, fordelt fra Hans Løkkegaard til bestyrelsen 
og til de enkelte nefrologiske afdelinger. Disse kvalitetsdata vil blive diskuteret i et fællesmøde 
mellem DNSL, selskabets bestyrelse, Uni-c som har lavet statistikkerne, og kompetencecenter Syd, 
som monitorerer DNSL’s landsregister.  
Mål for registrering af dialysedosis vil blive taget op ved årsmødet, og af registerudvalget. 
 
 
Odense, 29-03-2006 
Lena Helbo Taasti 
 
 


