Referat bestyrelsesmøde i DNS d. 4. sept. 2019 kl 16-18 (Skype)
1. Referat fra seneste skype-bestyrelsesmøde 19. juni 2019 godkendt
2. Dagsorden godkendt
3. Møder:







Efterårsmødet Skejby 10.10.2019(tovholder MR)
o Det ønskes at undersøge prisen for at trykke E-bogen Nefrologiens Historie (KB)
Forårsmøde Herlev 5. marts 2019 kl 12-18: Emner
o MBD efter transplantation(DH + IB)
o Transplantation A-Z (JSI+HT)
o Programmet sammensættes via mail frem til næste møde
Årsmødet 2020 1.+2. maj Odeon
o Tema: infektioner hos nyresyge herunder TX, Dialyse og immunsuppression.
o Undervisningssession: Hyperkaliæmi og dialyse samt RAAS.
o Update på RKKP Emne: Særrapporter, Indikatorrapporter samt indlæg mhp.
fremadrettet strategi. Evt. ved ny registeransvarlige Kirstine Hommel.
o Festkommité annonceres til medlemsmøderne. Alle indslag er velkomne. Yngre
Nefrologer bidrager med et indslag i 2020
Nordiske Nyredage 2021
o Præliminært program under udarbejdelse
o Der er forslag om pre-møde evt. onsdag kl 10-16
o Der undersøges muligheder for om industrien vil tilbyde Grants til yngre læger f.eks. 10
per land. Kræver præsentation af data (tovholder HT)

4. Nyt fra Udvalg



Møde i GN gruppen
Årsrapporten er fortsat forsinket, RKKP har endnu ikke leveret Data.

5. Nephrology.dk… hurtigere og mere overskuelig hjemmeside.


Der er en historisk interesse i at bevare gamle publikationer fra DNS. Der arbejdes løbende
med at gøre hjemmesiden mere overskuelig

6. Orientering fra formanden
 Der er nu faste ½-årlige møder mellem NSN præsidenter.
 God interesse fra industrien til Årsmødet i DNS samt Nordiske Nyredage 2021
7. Priser



Der drøftes kandidater til følgende priser:
 Kandidater til August og Marie Krogh prisen(Klaus Østergaard indstillet i 2019, genindstilles)
 Kandidat til Hagedorn foredragskonkurrence: Det besluttes at indstille vinderen af
foredragskonkurrencen ved DNS Årsmøde 2019 Anders Nordholm.
 Senior kandidat foredrag 15 minutters indlæg ifm. Hagedorn(Rikke Borg indstilles under emnet
Hot topics i Dansk Intern Medicin)
 Kandidat til Hagedorn prisen(Boye L. Jensen indstillet i 2019, genindstilles)
 Kandidat til SEB hæderspris 2021(Klaus Østergaard indstillet i 2020, genindstilles)

8. Nationale guidelines


Status på igangsat behandling og forebyggelse af diabetisk Nefropati.(tovholder fortsat Rikke Borg)

9. Eventuelt



Status DNS App – intet nyt
Ønske om nationale ERFA-grupper er drøftet efter opfordring af flere medlemmer. DNS bakker op
om ideen. Hvis der er planer om disse ERFA-grupper ønsker at udarbejde nye guidelines kræver
dette DNS involveres ift. at udpege medlemmer til dette ift. vanlig procedure. Det drøftes hvorvidt
en ERFA- Facebookgruppe kunne være en bedre platform. Det aftales at drøfte punktet særskilt på
næste møde.

10. Dato for næste møde



Skejby 10. okt. Kl 9.00-11.30
Januar 2020 (evt. skype) dato besluttes på næste møde.

