
Referat Bestyrelsesmøde DNS 4. dec. 2018 Odeon i Odense 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Referat fra bestyrelsesmøde 11. okt 2018 godkendt. 

3. Kommende møder: 

 Forårsmøde 2019 på OUH 4. april 

1. Foreløbigt program gennemgået Del 1 Børnenefrologi: tovholder Helle 

Thiesson, Del 2 Hæmatologisk/myelomatose tovholder Henrik Birn  

 Årsmøde 2019 Odeon 10-11. maj 

 Foreløbigt program gennemgået, enkelte ændringer. Revideret program 

udsendes snarest. Der besluttes at holde Festmiddagen i kælderen med 3 

retters menu inkl. vin ad libitum, prisen forhandles fortsat (pris for sidste 

festmiddag var 650kr inkl. Vin ad libitum (Scandic)). Det besluttes grundet 

økonomien at undvære teknikker under foredragene, der vurderes ikke 

behov for ekstra mikrofoner. 

 Tilmeldingsliste, ok hvis mulighed for at undsige sig, at der sendes liste til 

industrien. Tilmelding via hjemmesiden. 

 Nordiske Nyredage 2021 

 Bestyrelsen udgør Scientific Committee, der vurderes løbende på behovet for ad hoc 

medlemmer. 

 Flyer med bullits gøres klar til nordiske nyredage i Helsinki.  

 Ok for spl. deltagelse. Der arbejdes videre med ideen primært med selvstændigt 

sygeplejefagligt program, men også mulighed for fælles sessioner. 

 Gode ideer til nordiske nyredage tages op til generelforsamling. 

 Gruppearbejde, forskningssamarbejde workshops. Fælles nordiske 

projekter. Foredragskonkurrence 2 bedste foredrag fra hvert land. 

 Visionerne for Nordiske Nyredage fremadrettet drøftes med øvrige formænd fra 

Norden. 

4. Nyt fra udvalg 

 RKKP/DSNL: James Heaf har meddelt at han stopper sit arbejde i udvalget med udgangen af 

2019. Det overvejes om opgaven kan deles imellem 2 personer. Opslag med deadline i 

marts. 

 Ansættelsesudvalget til Hoveduddannelsesforløbene i Nefrologi, udpegning af suppleanter. 

 Foreslåede kandidater kontaktes af sekretær. 

 Uddannelsesudvalget forespørgsel omkring behovet for ny nomerings-

/dimmensioneringsrapport. Bekymring om udbuddet af stillinger blandt kommende 

nefrologer. 

 Der besluttes at forespørge ovl. Erik Bo Pedersen, hvad baggrunden var for den 

oprindelige rapport. 

 Fortsat ubesatte HU forløb. 

 Inspektorer: SST betaler udd. af inspektorer. Bestyrelsen I DNS udpeger inspektorer 

efter indstilling fra udvalget. 

5. Orientering fra formanden 

 Visionsrapport 2020 drøftes på kommende møde 4/4 ift. behov for revision. 

 Høringssvar/biddrag fra DNS 



 Reumatologisk selskab arbejder på at udarbejde en national guideline for behandling 

af artritis urica. Der udtrykkes fra bestyrelsens side bekymring ang. behov for 

yderligere nefrologiske forholdsregler til bl.a. Allopurinolbehandling, end anført på 

medicin.dk. Mark er i dialog med reumatologerne.  

 Høringssvar ang. ”behandlerfarmaceuter og dosisdispensering: HT har indsendt 

bekymringer ift. nye regler 

 DNS deltager i revisionen af den endokrinologiske nationale guideline ang. 

behandling af hyponatriæmi. 

 Hacker angreb på formandens E-mail, den snarrådige kassemester anede uråd og fik stoppet 

udbedte betaling. Forsigtighed fremadrettet.  

 Nyt fra Nyreforeningen: Der er stor opmærksomhed på anonym donation. Der planlægges 

nationalt center for anonym donation på OUH.  

6. Uddeling af fondsmidler til forskning og rejser. 

 I år prioriteres ansøgninger fra yngre forskere som er medlem af DNS. Midlerne uddeles 

fortrinsvis med henblik på igangsættelse af nye projekter. Bevillingen må forventes at være 

max 30.000kr per projekt. Svar på ansøgning kan forventes medio april 2018. 

7. Priser 

 Der indstilles kandidater til flg. priser: Claus Brun prisen, Momsens legat, SEB Hæderspris 

2020 og SEB Uddannelsespris 2020 samt Hagedorn 2019. 

 Der indstilles ikke kandidat i år til Frimærkeprisen.  

8. Transportudgifter ifm. arbejde i DNS udpegede udvalg kan søges dækkes af DNS. Yngre nefrologers 

rejseudgifter til medlemsmøder dækkes ikke af DNS. 

9. Opdateret medlemsliste ift. korrekt opkrævning af medlemsgebyr. Der undersøges muligheder for 

elektronisk registrering ift. korrekt kontingentindbetaling.  

10. Eventuelt 

 Ny rapport fra SST om CPO (carbapenemase producerende mikroorganismer) beskriver at 

alle dialysepatienter anses for at være i særlig risikogruppe, og at der derfor skal foretages 

rektalpodning ved enhver indlæggelse af en dialysepatient. Behov for opdatering af 

retningslinien? (se side 14-16 i rapporten https://www.sst.dk/da/sygdom-og-

behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/52D5C295BCEA48E6BC596C0083367FF3.ashx) 

 Det vurderes, at det er de enkelte klinikkers beslutning, hvorvidt denne anbefaling 

følges. 

 DNS App er forsvundet det undersøges om den atter kan blive tilgængelig. 

 ISN - Distribution of Statement of Concern gøres tilgængelig på hjemmesiden. 

11. Næste møde 24/1 (skype møde).  

 Der aftales endvidere møde 4/4 kl 8 mhp. fordeling af fondsmidler. 

 Samt bestyrelsesmøde 9/5 dagen før årsmødet  
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