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Referat fra bestyrelsesmøde 27. januar 2011 er godkendt og tilgængeligt på hjemmesiden.
Regnskab 2010
Tilfredsstillende

Nordiske Nyredage/generalforsamling
Planlægningen forløber tilfredsstillende. Årets generalforsamling afholdes umiddelbart efter afslutning af Nordiske
Nyredage, lørdag den 14. maj 2011 kl. 13.30. Ved generalforsamlingen vil der være en kort præsentation af de nye
guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom v.
Lisbet Brandi. Ligeledes vil Marianne Rix, som repræsenterer DNS i DSIM`nye bestyrelse, redegøre for ændringer i
DSIM.

Videnskabelige eftermiddagsmøder
Der er planlagt to videnskabelige møder:
Den 3. marts 2011, København, hvor Bo Feldt-Rasmussen i sin egenskab af nylig tiltrådt professor i nefrologi har
arrangeret møde med følgende indlæg: ”SHARP-studiet inkl. diskussion om konsekvenser for de danske patienter
med CKD” v. Bo Feldt-Rasmussen, ”New onset diabetes (NOD) efter transplantation. Status/udkast til danske
rekommandationer” v. Mads Hornum samt ”Inkretiner ved uræmi. Hvad er inkretineffekten? Betyder det noget for
vores patienter?” v. Thomas Idorn. Bestyrelsens medarrangører er Jeppe Hagstrup og Thomas Elung-Jensen.
Den 6. oktober 2011, Odense. Martin Tepel er i sin egenskab af nylig tiltrådt professor i nefrologi inviteret til at
arrangere mødet. Lena Taasti/Jan Carstens er bestyrelsens medarrangør. DNSL årsrapport 2010 skal formentlig
præsenteres ved mødet.
Til efterfølgende møder er følgende mulige emner: Reviderede guidelines for diagnostik og behandling af
forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom, revideret cystenyrerapport, rapport fra
arbejdsgruppe vedr. kronisk dialyse og palliativ behandling, samt møde arrangeret af Henrik Birn, i sin egenskab af
nylig tiltrådt professor i nefrologi.
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Mommsens legat 2011
Tildeles afdelingslæge, ph.d., dr.med. Niels Henrik Buus, Nyremedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital Skejby og
reservelæge (hoveduddannelsesstilling), ph.d. Marie Frimodt-Møller, Nefrologisk afd., Rigshospitalet.

DSIM
Der var d. 4.marts 2011 afviklende generalforsamling. Den nye bestyrelse består af repræsentanter fra
specialeselskaberne. Marianne Rix (næstformand i DNS) er nyt medlem af DSIM`s bestyrelse.

Nefrologisk forskning i DK
Der er tidligere fundet behov for at vurdere tildelingen af nefrologiske forskningsmidler, som skønnes vanskeligere i
de senere år. I samarbejde med Medicinsk Bibliotek Aalborg Sygehus foretages indledningsvis en analyse af den
danske nefrologiske forskningsaktivitet, udgift cirka kr. 50.000,-.

Orientering
-

Der afholdes nefrologisk forskningstræningskursus 30.- 31. marts 2011.
Webmaster Mona Klausen Storm har givet tilsagn om at fortsætte i denne funktion, hvilket bestyrelsen er
meget taknemmelig for.
Hans Dieperink, Troels Ring og Søren Schwartz Sørensen vil på vegne af DNS foretage review af ”The KDIGO
Clinical Practice Guideline for GN”.
Lisbet Brandi er DNS repræsentant i en af Sundhedsstyrelsen nedsat arbejdsgruppe vedr. håndtering af
komorbiditet i forbindelse med revision af pakkeforløb for kræft.
Marianne Rix repræsenterer DNS i en af Sundhedsstyrelsen nedsat baggrundsgruppe vedr. opdatering af
faglige retningslinjer for den palliative indsats
Der vil blive søgt om økonomisk støtte i medicinalindustrien til trykning af reviderede guidelines for
diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom.

Eventuelt
-

-

Der er ingen regler for fortæring i udvalg og arbejdsgrupper. Formanden for det enkelte
udvalg/arbejdsgruppe tildeles beføjelse til at sætte rammen for almindelige mødeudgifter, herunder
bespisning.
Arbejdsgruppen vedr. kronisk dialyse og palliativ behandling kan planlægge et studiebesøg i London for
udvalgte medlemmer samt et ½ dags seminar for hele gruppen.
Sundhedsstyrelsen har anmodet om udpegning af medlemmer til workshop om egen- og
hjemmebehandling. Lars Mølby og Johan Vestergaard Povlsen vil blive forespurgt (og har efterfølgende
accepteret).

Næste bestyrelsesmøde
Den 12. maj 2011 kl. 10 på Tivoli kongrescenter
København, den 28. marts 2011
Anne-Lise Kamper
Formand
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