Referat fra bestyrelsesmøde i
Dansk Nefrologisk Selskab
5. marts 2009
Århus Universitetshospital, Skejby

Deltagere
Anne-Lise Kamper; Thomas Elung-Jensen (sekretær), Per Ivarsen, Claus Bistrup, Lena Helbo Taasti,
Marianne Rix
Afbud
Jens Kristian Madsen
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 20.11.2008 er tidligere godkendt

1. Regnskab 2008
Tilfredsstillende

2. Årsmøde 2009
Program: Blev fastlagt i endelig version, som vil blive lagt på hjemmesiden.
Abstracts: Der er indkommet i alt 16 abstracts. Alle undtagen 2, som blev modtaget en uge efter deadline,
accepteres til mundtlig præsentation.
Økonomi: Der er foreløbig opnået i alt 100.000 kr. i sponsorstøtte til mødet, tilbagemelding på yderligere
forespørgsler afventes. Sponsorstøtten medfører, at deltagerudgifter, herunder til hotelovernatning, kan
holdes på det vanlige niveau. Bestyrelsen vurderer, at dette har stor betydning for yngre medlemmers
tilslutning til årsmødet.
Annoncering/invitationer: Selskabets medlemmer inviteres til mødet/indkaldes til generalforsamling både
via e-mail og almindelig brevpost. Der vil blive sendt personlig invitation til nye medlemmer og til
medlemmer i hoveduddannelsesstilling. På anbefaling fra rekrutteringsarbejdsgruppen uddeles 14 Wild
Cards (til deltagelse i årsmøde, festmiddag, frokost og overnatning) til hver af landets nefrologiske
afdelinger, som må give det til en læge i basis-, introduktions- eller uklassificeret stilling.
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Foredragskonkurrence: Baxter har givet tilsagn om at sponsorere årets 1. præmie i foredragskonkurrencen
med rejse og ophold til ASN årsmødet 2009. Konkurrencens 2. præmie er uændret et grant fra EDTA, der
omfatter registreringsgebyr til EDTA kongressen 2009 samt 3 års EDTA medlemskab. Præmien suppleres via
selskabets rejsefond til dækning af rejse- og opholdsudgifter.
Medlemmer til bestyrelsen: Jens Kristian Madsen udtræder efter 4 år i bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler,
at det nye bestyrelsesmedlem er overlæge fra en ikke-universitetsafdeling og foreslår overlæge, ph.d. Else
Randers, Nefrologisk afd., Viborg. Per Iversen, Lena Helbo Taasti og Anne-Lise Kamper er på valg og
indstilles til genvalg.
Mommsens legat 2009: Tildeles overlæge dr.med. Ewa Lewin, Nefrologisk afd., Herlev Hospital og
1.reservelæge, ph.d. My Svensson, Nefrologisk afd., Skejby.
Fausbølls legat 2009: Krista Kjærgaard, Århus Universitetshospital, Skejby vil blive indstillet til at modtage
støtte fra Ellen og Aage Fausbølls Helsefond, såfremt bestyrelsen til efteråret får mulighed for dette.

3. Videnskabelige møder efterår 2009/forår 2010
Der er planlagt to videnskabelige møder i efteråret 2009.
Den 1.10. alternativt 8.10. 2009, København, emnet ”Renale manifestationer af sjældne
systemssygdomme”.
Mødeansvarlige: Per Ivarsen og Thomas Elung-Jensen.
Den 26.11. alternativt 19.11. 2009, København, emnet ”Endokrinologi i nefrologi” med fokus på
thyroideahormoner, prolactin og kønshormoner.
Mødeansvarlige: Lena Helbo Taasti og Marianne Rix. Medlemmer af Dansk Endokrinologisk Selskab vil blive
inviteret.
Forår 2010, Århus. Bente Jespersen vil i sin egenskab af nylig tiltrådt professor i nefrologi blive inviteret til
at arrangere et møde.
Et forslag fra Leo Pharma Nordic om et møde vedr. antikoagulationsbehandling ved forskellige tilstande
blev drøftet, kan evt. blive emne ved et senere møde.

4. Ansøgninger til forskningsfond
Der er 17 ansøgninger til uddelingen i 2009, og det samlede ansøgte beløb er kr. 1.559.309,-. Det besluttes
at overføre kr. 45.000,- fra Platz legatet til forskningsfonden. Yderligere er der tilbagebetalt kr. 50.000,-,
idet en tidligere modtager har afbrudt sit projekt. Der er således kr. 330.000,- til uddeling, som tildeles 11
ansøgere med beløb fra kr. 15.000,- til kr. 40.000,-.
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5. Ansøgninger til rejsefond
Der er 7 ansøgninger til uddelingen i 2009. Seks ansøgere tildeles kr. 2.500,- til 4.000,- til deltagelse i
internationale møder. Et beløb vil blive anvendt som supplement (dækning af rejse- og opholdsudgifter) til
2. præmien i årsmødets foredragskonkurrence. Denne præmie består primært af et grant fra EDTA, der
omfatter registreringsgebyr til EDTA kongressen 2009 i Milano samt 3 års EDTA medlemskab.

6. ISPD 2012
Der er endnu ingen tilbagemelding. Det vurderes derfor usandsynligt, at Danmark bliver værtsland.

7. Nordiske Nyredage 2011
Fastsættelse af tidspunkt kan ikke afvente endelig afklaring af ISPD. Det besluttes derfor at påbegynde
planlægningen af Nordiske Nyredage i foråret 2011 med København som mødested, kombineret med
årsmødet.
8. Speciallægeuddannelsen
Specialespecifikke kurser: Delkursuslederne ved de planlagt 2 kurser i 2009 kunne ikke påtage sig hvervet
på de vilkår, som Sundhedsstyrelsen gør gældende. Hovedkursusleder Jeppe Hagstrup Christensen og
Anne-Lise Kamper har drøftet dette indgående med Sundhedsstyrelsen. Den 28.1.09 afholdt
Sundhedsstyrelsen temadag om de specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse, hvor
administration, organisation og honorering blev drøftet. Mulighed for forplejning af kursister under kurset
er imødekommet. Flere andre, især mindre videnskabelige selskaber, deler DNS`s synspunkter, og der er
generelt ønske om forbedrede vilkår. Anne-Lise Kamper har kontaktet Dansk Medicinsk selskab.
Sundhedsstyrelsen og Dansk Medicinsk Selskab arbejder på forbedringer, men der foreligger ingen tilsagn
om ændringer. For at sikre gennemførelse af kurserne i 2009, har bestyrelsen set sig nødsaget til, at DNS
stiller sikkerhed for, at hver af de fire delkursusledere ved efterårets 2 kurser honoreres med kr 10.000,-,
som er det honorar, vi tidligere har foreslået for delkursusledere ved de nefrologiske kurser. Bestyrelsen er
bekymret for afviklingen af efterfølgende kurser, emnet vil blive drøftet ved den kommende
generalforsamling.
Henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr antal stillinger i den fælles intern medicinsk
introduktionsuddannelse: Der er ingen tilbagemelding på henvendelsen (august 2008) fra DNS og ledende
overlæger på nefrologiske specialafdelinger.
Forskertræningskursus: Dette er ikke planlagt.

9. Rekrutteringskursus for Yngre Læger
Kurserne, som er velbesøgte og flot evaluerede, fortsætter i 2010.
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10. Arbejdsgruppe til vurdering af muligheder for øget rekruttering til nefrologi
Gruppen, som består af Knud Rasmussen, Jens Kristian Madsen, Lena Taasti, Jesper Juul Larsen og
Marianne Rix, har afholdt første møde 18.2.2009. En række spændende tiltag er iværksat og flere er på vej,
vil blive præsenteret ved årsmødet.

11. Udvalg og tillidshverv
DNS udpegede repræsentanter i regionale ansættelsesudvalg: Jan Hardam Kristiansen fratræder i
forbindelse med sin pensionering 31.06.09. Overlæge ph.d. Jesper Bech, Holstebro vil blive opfordret til at
indtræde som ny speciallægerepræsentant. Som suppleant vil overlæge Michael Munk, Roskilde blive
spurgt.
Koordinerende uddannelsesudvalg: Udvalget har ikke været i arbejde igennem længere tid. Jens Kristian
Madsen og Lena Taasti vil sammen med Knud Rasmussen revurdere udvalgets sammensætning og
arbejdsområde. Der skal til enhver tid være mindst et bestyrelsesmedlem i udvalget.
DRG udvalget: Udvalget har netop udarbejdet en række ansøgninger om DRG DAGS og nye SKS koder.
Udvidelse af udvalget med endnu et medlem blev drøftet i bestyrelsen, men fandtes ikke nødvendigt på
nuværende tidspunkt.
Hjemmesidens liste over repræsentanter i udvalg vil blive opdateret

12. Faglig bedømmelse til overlægestillinger
Uddannelsesudvalget for nefrologi i Region Syddanmark har rettet en forespørgsel om, hvorvidt DNS har
generelle overvejelser vedr. den faglige bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i nefrologi.
Bestyrelsen finder, at der ikke er behov for selskabets involvering i denne problemstilling.

13. Status: Arbejdsgruppe vedr. Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri
Revideret rapport er netop modtaget fra arbejdsgruppen og vil efter de involverede selskabers
gennemlæsning blive publiceret på selskabernes hjemmesider. Rapportens væsentligste
rekommandationer vil som planlagt blive publiceret som en folder. Arbejdsgruppens medlemmer vil blive
takket for deres store indsats med en vin gave.

14. Status: Revision af guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og
mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom
Arbejdsgruppen afventer KDIGO guidelines, som forventes publiceret juni 2009.
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15. Arbejdsgruppe vedr. røntgenkontrastmidler og nyreinsufficiens
Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. røntgenkontrastmidler og nyreinsufficiens har været overvejet, men
er nu stillet i bero, idet Sundhedsstyrelsen i januar 2009 har nedsat arbejdsgruppe vedr. hvilke radiologiske
undersøgelser, der bør tilbydes nyresyge patienter. DNS repræsenteres af overlæge, dr.med. Peter
Marckman, Odense og overlæge, ph.d. Jens Dam Jensen, Skejby.

16. Orientering
DNSL status: Indberetning i den nye database, Topica, forløber tilfredsstillende
Codan/SEB Pension Uddannelsespris: Jens Kristian Madsen blev desværre ikke tildelt prisen
Verdens Nyredag: Nyreforeningen har ikke haft mulighed for at indgå samarbejde med DNS om markering
af Verdens Nyredag, idet Nyreforeningen for lang tid siden har planlagt et stort nyredagsarrangement i
foråret 2009.

17. Eventuelt
DNS har modtaget henvendelse fra Leo Pharma vedr. uddeling af Leo Pharma Research Foundation Silver
Award 2009 til en ung, lovende skandinavisk nefrolog, idet man anmoder om, at selskabet sammen med de
finske, norske og svenske selskaber indstiller 3 kandidater til prisen. Leo Pharma foretager den endelige
afgørelse. Legatet vil blive annonceret på hjemmesiden.

18. Næste bestyrelsesmøde
Afholdes i forbindelse med årsmødet den 1. maj 2009, kl. 9-11 på Herlev Hospital.

København, den 26. marts 2009

Anne-Lise Kamper
Formand

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab d. 5. marts 2009 - 5

