Version 171220

Referat af bestyrelsesmøde i DNS
3. december 2020 kl 9-14
Deltagere: Helle Thiesson, Ditte Hansen, Jon Waarst Gregersen, Mark Reinhard, Mads Hornum, Iain
Bressendorf (fra kl. 12)
Referent: Line Aas Mortensen

1. Godkendelse af Referat fra seneste bestyrelsesmøde 2. oktober 2020
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Kommende medlemsmøder


Medlemsmøde om MMU 10. december kl. 15.30-17.30
Der sendes reminder i nyhedsbrev
Mark byder velkommen som DNS repræsentant
Zoom kan give problemer i nogen regioner – tilstræber at bruge andre platforme fremover



Virtuelt forårsmøde feb/marts?
Bliver 4. marts – der arrangeres virtuelt bestyrelsesmøde samme dag inden mødet fra kl. 8.30
Program fra aflyst møde 5/3-20 kl. 12-18 fastholdes, såfremt oplægsholdere kan (HT, MH, DH
spørger oplægsholdere)
Mads overtager chair-funktion på TX sessionen



Virtuelt årsmøde torsdag fredag 6.+7. maj 2021
Der lægges op til fælles sessioner på afdelingerne rundt omkring.
Tilstræber at fastholde program fra 2020 med enkelte ændringer – de enkelte chairs kontakter
oplægsholdere og melder tilbage til Line mhp. om de kan deltage
MH kontakter JSI mhp. om han skal overtage hans chairfunktioner
MR tilbyder at overtage fertilitetssessionen – afventer svar fra JSI
Punktet “The impact of dialysis on the complement system” erstattes af Kjeld Otte med oplæg
om peritonit
Ad fertilitetssession: MH kontakter JSI og Jakob Lykke (fertilitetslæge, RH) om han kan deltage
eller evt. formidle kontakt til udenlandsk foredragsholder, MR spørger genetikere
Virtuelt møde og industrien
DNS vil invitere industrien til at deltage i et virtuelt møde.
Kontakt til firmaer, som tidligere har deltaget i årsmøde – MH fremsender liste med kontakter i
firmaer, DH spørger hæmatologerne hvordan de gjorde – tilbagemelding til HT, som står for
kontakt til firmaer
Vi tilbyder fx 1 times middagssession per dag, evt. reklameslide



Virtuelt efterårsmøde oktober
Dato: Torsdag den 7. oktober
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Overvejer mulighed for at konvertere til fysisk møde – Herlevs tur (DH booker lokale), afventer
udvikling i Corona før endelig stillingtagen
Program diskuteres på næste bestyrelsesmøde



Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022
Program
Diskussion om planlægning af program og accept fra foredragsholdere af flytning til 2022
Hjemmesiden
Navnet er ændret til www.nsn2022.dk (www.nsn2021.dk linker videre til nye hjemmeside)
Domænet skal forlænges – er i proces (HT)
Der pågår arbejde med at opdatere indholdet til 2022 versioner
Hjemmesiden gennemgås på næste bestyrelsesmøde
Økonomi
Afslag på underskudsgaranti – HT følger op med OUH direktion. Der er tegnet forsikring
Behov for opfølgning på sponsorater – HT og MH arrangere møde med Peder fra DIS
Educational grants fra industrien mhp. gratis deltagelse til fx. yngre danske deltagere? (MH
laver oplæg til ansøgning)
Diverse
Nordiske nyredage i 2022 falder sammen med nationalt møde i Norge, der holdes hvert andet
år. Der er ikke mulighed for at flytte NSN igen.
Diskussion om næste NSN (Norge) – DNS har ingen holdning til om det bliver 2023, 2024 eller
2025
MH hjælper HT med den videre planlægning (MH kongressekretær, HT formand)
HT har møde med nordiske formænd 22/12-2020
Præ-symposium
Afholdes i kirkesalen, OUH (kan først fås fra kl. 9 – programmet flyttes)
Afventer programmer fra Island og Sverige
Nordisk yngre nefrolog forum (tovholder IB)
IB deltog ikke – punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde
Status på sociale arrangementer
Galschiøt og rådhuset har bekræftet nye datoer



Virtuelle muligheder (LAM)

Der lægges op til at benytte Webex Meetings til fremtidige virtuelle arrangementer


Årsmødet 2023

Hensigtserklæring om samarbejde med Jan Nordkvist
Der er opbakning fra bestyrelsen til at fortsætte samarbejdet fremover


Webinar i samarbejde med KDIGO (HT)
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Kunne det blive en del af efterårsmøde? Opfølgning på næste bestyrelsesmøde

4. Nyt fra udvalg


Uddannelsesudvalget
Der søges to nye inspektorer i Region Øst og en juniorinspektor i Region Nord. Opslag er lagt på
hjemmesiden.
Der afholdes workshop angående opdatering af den lægelige videreuddannelse 25/1-21. DNS
bestyrelsen indstiller Anette Bagger Sørensen til at deltage på vegne af DNS.
uddannelsesudvalget



DSIM
Hagedornmødet afholdes 5. marts: ” Teknologi i de intern medicinske specialer” uddeling af
Hagedornprisen,
DNS’ repræsentant er udvalgt til at deltage i foredragskonkurrencen

5. Orientering fra formanden


Update fra RKKP vedr. DNSL og udvidelse med CKD populationen. RKKP har indkaldt til
dialogmøde hvor budskabet noget overraskende var at den røde rapport ikke udkommer
fremover, at vi ikke længere kan udbetale løn til Kristine Hommel og at eksistensen af DNSL
afhænger af at vi finder udviklings indikatorer. De nuværende og for nefrologer meget
anvendelige indikatorer accepteres ikke umiddelbart af RKKP. Der er planlagt et opfølgende og
afklarende møde i januar 2020



Høringer og andre meddelelser
Der er kommet en forespørgsel til formanden angående hjælp til at sende patienter til udlandet
mhp. transplantation – spørger er opfordret til at kontakte Danske Regioner, som har adgang til
de offentlige hospitaler.



Lægelig feedback på tekster til nyreforeningens online nyreskole
Der er fremsendt tekster til gennemlæsning med meget kort varsel.
Bestyrelsen har ikke fungeret som faglige konsulenter som det fremgår af nyreforeningens
hjemmeside – HT kontakter dem mhp. at rette dette på deres hjemmeside



Ny revisor
Ikke diskuteret. Flyttes til næste bestyrelsesmøde.



Ny formand for DNS maj 2022
Opfølgning på næste bestyrelsesmøde

6. Priser
7. Nationale guidelines
 Kommissorium til fremtidige arbejdsgrupper
Udført - fremsendes til alle arbejdsgrupper


Selvbetaling ifm. pneumokok-vaccination – status (HT)
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Udmeldingen fra SST er, at den 13-valente skal betales selv – svar sendes ud i nyhedsbrev


Behandling og forebyggelse af diabetisk nefropati
Der er indstillet repræsentanter fra alle regioner. Bestyrelsen indstiller Rikke Borg til at være
formand for arbejdsgruppen.



Retningslinje vedr. anvendelse af iodholdig kontrast til nyresyge – status
Behov for nefrologisk stillingtagen til anvendelsen af kontrast – MH og JWG kontakter
arbejdsgruppen mhp. præcisering af opgaven



SGLT2 og CKD - arbejdsgruppen nedsat



Hypertensionsinstruks – status (MR)
Der arbejdes med instrukser om renovaskulær hypertension samt akut svær hypertension i
samarbejde med dansk hypertensionsselskab. Opfølgning ifm. næste bestyrelsesmøde.



Kalk-/fosfatstofskifte – status
Tages op til næste bestyrelsesmøde



Cystenyre diagnostik, genetik og MR screeningsinterval – status
Tages op til næste bestyrelsesmøde

8. Gennemgang af Nephrology.dk mhp. forslag til forbedringer af hjemmesiden
Der arbejdes på en opdatering og strukturering af hjemmesiden. JWG tager kontakt til IT-mand,
som kan hjælpe. Der afsættes 60.000 kr. til dette, som er sparet på aflyste årsmøder og der
lægges op til en aftale om årlig opdatering og vedligehold

9. Eventuelt


YN deltagelse i DNS bestyrelse – aktivt eller passivt medlemskab?
Det oprindelige formål med YN er undervisning og sociale arrangementer. Det diskuteres, om
IB’s deltagelse i bestyrelsen er som repræsentant for YN og hvordan det skal gøres fremover. IB
undersøger hvor mange medlemmer YN har, og hvordan repræsentationen er. IB kontakter
bestyrelsen i YN mhp. om DNS skal give en udmelding om, at de opfordrer yngre læger i at melde
sig ind mhp. at kunne få politisk indflydelse. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.



Distribution og betaling for ”Dansk Nefrologis og Nyrefysiologis Historie”
Der lægges op til, at hver afdeling står for at melde ind hvor mange bøger de skal bruge og
indsamle penge



Det diskuteres om Mommsens legat skal ændres til en ærespris, da der ikke er midler til
udmøntning af legatet. Det overvejes om, navnet skal ændres til ”DNS ærespris” – sættes på
dagsorden til generalforsamling mhp. den generelle holdning til navnet.
MH undersøger hos Thomas Elung Jensen, om der er regler der gør, at navnet ikke må ændres

10. Dato for næste møde: 27. januar 2021 kl. 17 på Grand Hotel, Odense (hvis corona tillader det)
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