
Referat til bestyrelsesmøde i DNS  
2.  okt. 2020 i Odeon 

 

Deltagere: Helle C. Thiesson, Jens S. Iversen, Ditte Hansen, Mark Reinhard, Jon W Gregersen, Iain 

Bressendorff, efter generalforsamlingen deltog ny-indvalgte bestyrelsesmedlem Mads Hornum 

Referent sekr. Kristian Buhl  

1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde 26. aug 2020 godkendt 

2. Dagsorden godkendt. 
 
3. Kommende medlemsmøder:  

 Virtuel Generalforsamling via teams app. 2. okt 2020 kl 16 
 Teknisk set en succes. 
 Momsens legat uddelt 10.000kr til Ovl. Claus Bistrup Odense samt 5000kr til  

læge Maria Mace. 
 Se særskilt referat 
 JSI udtræder efter endt periode. Bestyrelsen konstituerer sig med HT som 

formand, DH genvælges og udpeges til næstformand. MR genvælges ligeledes. 
MH vælges til bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesposter uændrede. 

 Virtuelt møde 10.dec kl. 15-16.30 til introduktion af MMU arbejdet.  

 Virtuelt årsmøde torsdag fredag 6.+7. maj 2021. 
o Hvis det hele flasker sig ift. Corona kan undersøges mulighederne for at konvertere til et 

fysisk møde. 
o Program fastsættes på næste møde. Der plukkes i allerede planlagte efterårsmøde, 

forårsmøde og årsmøde. 
o KB kontakter industrien mhp. deres tanker om muligheder for sponsorater til et virtuelt 

årsmøde. 

 Nordiske Nyredage 2021 AFLYST pga. Corona situationen fortsat er for uafklaret 

 Nordiske nyredage flyttes til 4.-7. maj 2022 NSN2022 
o Der arbejdes fortsat videre med et pre-møde ”kidney outcome from theory to Clinical 

Practice”. 
 HT rykker Sverige og Norge for program samt undersøger muligheden for at 

bestille lokaler på OUH/SDU 
 Nordisk yngre nefrolog forum. 1. møde til NSN2022( Tovholder IB)  

 Arrangement efter dagsprogrammet. (DNS booker og betaler for et rum evt. 

bruges et af de rum DNS allerede har) Primært socialt arrangement, 10 min. 

intro, evt. fællesspisning bagefter. Der arbejdes videre med rammerne i 

fællesskab med øvrige nordiske formænd for yngre nefrologer. 

o Tovholder for hver session informerer foredragsholdere om udsættelsen.  
o Foredragsholder tilbydes optil 3 overnatninger, samt Gallamiddag, og dækning af 

transport. Herudover betales for deres kongresdeltagelse. 
o Foredragsholdere i pre-symposium tilbydes 1 overnatning tirs-ons samt transport og 

kongresdeltagelse. Der undersøges muligheder for NOVO-undervisnings Grant (MH) 

 Planlagte Årsmøde 22.+23. april 2022 erstattes af Nordiske Nyredage 2022 
o Der forhandles derfor ny aftale med Con-Ex 
o Der gives mandat til at forlænge kontrakten med Con-ex ift. at de planlægger DNS 

Årsmøde 2023 som erstatning for aflyste årsmøde 2022. Ligeledes at Con-Ex forespørges 
på muligheder i et samarbejde ved kommende virtuelle årsmøde. 



5. Nyt fra Udvalg 

 DSIM generelle intern medicinske kurser er midlertidigt omlagt til skriftlige kurser. Vanlig 
kursusaktivitet forventes genoptaget under hensyntagen til COVID19 forholdsregler. 

 Uddannelsesudvalget skal bruges tidligere i processen, f.eks. ifm. aktuelle proces med behov for 
revision af speciallægeudd. Der er nu udarbejdet et fælles dokument, der er sendt ind.  

6. Orientering fra formanden 

 RKKP: Databasen i DNSL er lukningstruet, med mindre den udvikles. Derfor besluttet at udvide 
databasen med et CKD register. Der arbejdes på at indhente tilladelse til elektronisk datafangst. 
Arbejdet er indtil videre udskudt pga. manglende ressourcer. Såfremt databasen ikke kan overleve 
må findes et alternativ. Den Røde Årsrapport både den manglende fra 2018 og seneste fra 2019 
udgives i dec 2020. One-pager genereres fra hver database og publiceres. Region Midt er nu begyndt 
at indberette biokemiske data. Der arbejdes i automatisk datafangst frem for manuel indtastning. 

 HØRINGER og andre meddelelser:  
o Forespørgsel til de specialebærende selskaber i forbindelse med revision af 

speciallægeuddannelsen - svar indsendt i samarbejde med uddannelsesudvalget. 
o Hørringer drøftes fortsat kun i bestyrelsen. 

 COVID19  
o Data er nu tilgængelige via EDTA 

 Kontingent betaling fra pensionister, > 70 år og udenlandsansatte?  
o Kontingentkategori > 70 år slettes 
o Udenlandsbeskæftigede slettes 
o Pensionistkontingent bibeholdes som gratis 
o Der adviseres i nyhedsbrev at man selv er ansvarlig for at ændre status som speciallæge på 

laeger.dk 

 Ekstra stol i LVS nu i alt 3 pladser HT + Bente Jespersen sidder i forvejen  
o Ditte Hansen udpeges. 

 MyMedCards har fået accept til at dele DNS interaktive tool og dokumenter fra hjemmesiden. DNS 
beholder rettighederne her over. Der er ikke stemning for en smartphone venlig opdatering af 
relevante dokumenter. 

 Mommsens legat er drøftet på mødet, hvorvidt der fortsat er råd til at fastholde udmøntningen af 
dette. Baggrunden og de oprindelige midler der ligger til grund for legatet undersøges inden næste 
møde. Inden yderligere beslutningstagning herom. 

 Bekymring af restordre på lægemidler I flere medicinske specialer er drøftet der er ingen nye tiltag 

7. Priser  

o Marie og August Krogh prisen uddeles 21/1-2021 
 Der drøftes kandidater til prisen. Deadline for kandidat er 15. okt 2020  
 MH tovholder for indstilling af kandidat 

o Hagedornprisen uddeles 5. marts 2021. 
 Der drøftes kandidater til prisen. Deadline 1/11-20  
 HT + MR tovholderer i indstillingen af kandidat 
 Karin Skov har accepteret udpegning til 15 minutters oplæg omkring: Teknologi i de 

intern medicinske specialer. Titel: ”Teknologiske tiltag med henblik på at øge antallet 

af levende og afdøde nyredonorer”. 

 Vedr. foredragskonkurrence for yngre læger. Er Gustaf L. Isaksson udvalgt blandt 

modtagne abstracts som repræsentant for DNS 

o Danica Hæderspris 2022 og Danica Uddannelsespris 2022 (Deadline 30. november 2020) 

 Der drøftes kandidater til Danicas Hæderspris.  

 HT tovholder i indstillingen 



o Indstillede kandidater offentliggøres på hjemmesiden fremadrettet. 

8. Nationale guidelines  

 Behov for at fastsætte standardbetingelser til fremtidige Kommissorier mht. budget herunder 
kørselsbetingelser, antal fysiske møder og forplejning i fm. disse. 

o DNS indkalder til arbejdsgruppen. Alle nefrologiske afdelinger får buddet   
o Der udpeges en formand af DNS bestyrelse.  
o DNS kan tilbyde at dække udgifter til 1 fysisk møde/år med transport, sandwich kaffe og 

vand, resten anbefales gennemført via videomøder. 
o Der rykkes regelmæssigt efter status fra arbejdsgruppen forud for bestyrelsesmøder. Det 

stiles mod at et udkast kan sendes i hørring 12 mdr. efter nedsættelse af et udvalg. 
o DNS opfordrer til at byde ind ved behov for guidelines. 
o Arbejdsgruppen beslutter behovet for revision af guideline ifm. udgivelse af denne. 

o DNS foreslår revision hvert 2. år og formanden for udvalget er tovholder i denne. 
o DH laver et udkast til standard kommissorium. 

 NYT forslag Søren S Sørensen har forespurgt DNS om en fælles holdning til sundhedsstyrelsens 
udmeldings omkring anbefalinger om pneumokok infektion. Problem er at der skal gives 2 vacciner 
og pt kommer til at betale for den ene.   

o HT kontakter sundhedsstyrelsen vedr. problemstillingen. 

 Behandling og forebyggelse af Diabetisk Nefropati.  
o Tovholder Rikke Borg 

 Retningslinje vedr. anvendelse af iodholdig kontrast til nyresyge.  
o Status Jens Dam Jensen udpeget som formand 

 Klinisk Retningslinje for en behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigt 
netop offentliggjort.  

o Gruppen kontaktes mhp. at arrangere et møde til gennemgang af retningslinjen som 
videomøde-Eftermiddagsmøde 3. dec-2020 kl 15-16.30 

 Glomerulonefrit holdningspapir update tilgængelig, revideres indtil videre ca. hvert 2. år 

 SGLT2 og CKD retningslinje forespørgsel fra Bo Feldt Rasmussen 

 Forslag til nye nationale retningslinjer   
o Hypertensionsinstruks(MR kigger på ny instruks fra AU)  
o Kalk-/fosfatstofskifte behov for revision af efterhånden gammel guideline. Der indkaldes til 

ny arbejdsgruppe   
o Cystenyre diagnostik, genetik og MR screeningsinterval. Behov for revision af efterhånden 

gammel guideline, der indkaldes til ny arbejdsgruppe. 

 
9.  Gennemgang af Nephrology.dk mhp. forslag til forbedringer af hjemmesiden 

 Arbejdsgruppe nedsættes(MH, JWG, MR og KB), mødes 5/11-20 kl 15.30-16.30 videomøde 

 
Eventuelt 

 10. Dato for næste møde: 3/12-2020 kl 10 via teams 


