
Dagsorden til bestyrelsesmøde i DNS  
3. marts 2022 kl. 19-21 

Online 
 

Deltagere: Helle C. Thiesson (formand), Ditte Hansen, Mark Reinhard, Mads Hornum, Anders Nordholm, Jon 

Waarst-Gregersen, Line Aas Mortensen (referent) 

 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 13. januar 2022 

Enkelte rettelser 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

3. Kommende medlemsmøder 

• Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022 
o Gennemgang af abstracts 

▪ Oral præsentations: Der udvælges 8 abstracts a 7 minutter (5 minutters 
foredrag, 2 minutters spørgsmål) 

o Taler til åbningssessionen 
▪ Der er kommet et sent afbud fra Eske Willerslev til Candlelight lecture. 

Alternative løsninger diskuteres. Enighed om at spørge Christian Aalkjær (HT) 
o Program 

▪ Pause på 15 minutter (18-18.15) efter industrisymposier 
▪ Ca ½ times foredrag til hver candle-light lecture 

o Økonomi 
▪ God økonomi aktuelt – 310 tilmeldte, 92 til præsymposiet (fuldt booket) 
▪ Tidsskriftet Dialäsen har adspurgt om to registreringer mhp. at rapportere fra 

NSN – accepteres + får et bord 
▪ Educational grant 

• Novo Nordisk har sponseret præsymposiet 
o Gallamiddag – HT kontakter Galschiøt mhp. præsentation/rundvisning 
o Næste NSN planlægges i Island i 2023 

 
4. Nyt fra udvalg 

• Nefrologisk forskningstræningskursus 
o Det diskuteres, hvem der evt. kunne være kursusleder. Medbringes til næste 

bestyrelsesmøde. 
 

5. Orientering fra formanden 

• RKKP evidensrapport 
o Skal løses inden udgangen af 2022 
o Der mangler fortsat en kandidat – muligheder diskuteres. RKKP tilbyder kontaktperson 

mhp. sparring 

• Møde i dansk pædiatrisk selskab om børn og overvægt – MH repræsenterer DNS 

• ERA-EDTA plejer at tilbyde en gratis registrering – det diskuteres hvem der kan repræsentere 
DNS 

 
6. Priser  

 



7. Nationale guidelines  
 
8. Eventuelt 

• Gennemgang af vedtægter 
o Forslag til ændringer gennemgås. Sendes ud til DNS medlemmer sammen med 

indkaldelse til generalforsamling 

• Forespørgsel fra LVS om fagområder – ikke relevant for nefrologien, da der indtil videre ikke er 
fagområder under nefrologien. Det diskuteres, om man i fremtiden skal arbejde med at få mere 
systematisk subspecialisering, fx obligatorisk ophold på en anden afdeling. Ide til 
diskussionspunkt for den tiltrædende bestyrelse. Evt. et oplæg til et forårs-/efterårsmøde. 

 
9. Dato for næste møde:   21. april 2022 kl. 19-21 virtuelt 

 


