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Referat fra bestyrelsesmøde 

Dansk Nefrologisk Selskab  

5. oktober 2017 kl. 09.30 – 12.00 

Odense Universitetshospital 

  

 

Tilstede: Brandi, Helle Thiesson, Henrik Birn, Jens S Iversen, Rikke Borg, Iain Bressendorff, Ditte Hansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat blev godkendt uden ændringer 

3. Nye inspektorer 

Vi anmoder uddannelsesudvalget om at indstille nye kandidater til funktionen som juniorinspektorer i region 

nord og region syd, samt inspektor i region syd. 

4. Ansættelsesudvalg HU stillinger 

Der skal ud peges yngre læger til ansættelsesudvalgene for HU stillinger. Lotte Borg (region syd) og Sofie 

Gundersen (region øst) og Hanne Mari (region nord) indstilles som hhv repræsentanter og suppleant. 

5. NBV primær hyperaldosteronisme 

Bestyrelsen sørger for rundsendelse til relevante personer indenfor hver region. Der udbedes svar fra disse i 

løbet af et par uger. Rikke samler indkomne kommentarer og sender disse til Ebbe Eldrup i DES.  

6. Holdningspapir glomerulonefrit 

Bestyrelsen sender kommentarer til Ditte indenfor 14 dage og herefter revideres holdningspapiret af 

glomerulonefrit gruppen iht disse. Dernæst sendes holdningspapiret til høring blandt selskabets medlemmer. 

7. LVS repræsentantskab 

Lisbet Brandi og Bente Jespersen indstilles til at fortsætte som DNS repræsentanter i LVS 

8. Nyt fra udvalg 

-Akut nefrologi: der er intet nyt mht til etablering af fagområdet i akut nefrologi. Lisbet vil opfordre 

Jesper Juul Larsen til at komme med oplæg som kan vedhæftes indkaldelsen til næste medlemsmøde.  

Interesserede kan således samles i en pause, så gruppen kan udvides med interesserede personer. 

-Uddannelsesudvalget: Snarligt møde. Der kommer tilbagemelding til bestyrelsen efter dette. 

-Registerudvalget: Registrering af nyrepancreas-transplantationer vil fremover blive etableret. 

-DSIM: Næste årsmøde 2/3 hvor tema bliver biologisk behandling. Hans Dieperink holder foredrag på 

vegne af DNS 
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9. MMU NKR 

MMU gruppen vil gerne udarbejde NKR for MMU behandling. Bestyrelsen er blevet tilsendt udkast til 

ansøgning til SST. Bestyrelsen bakker op om ansøgning og udarbejdelse af NKR. Iain Bressendorff vil 

fremover være MMU gruppens kontaktperson i bestyrelsen. 

10. Pallationsmøde lungemedicin 

Dansk lungemedicinsk selskab arrangerer en temadag om palliation af non-maligne smerter. Jens Kristian 

Madsen indstilles som foredragsholder på vegne af det nefrologisk speciale 

11. SST anbefaling for palliativ indsats i høring 

MMU udvalget har tilbudt at udarbejde høringsforslag. Det tager bestyrelsen gerne imod og modtager 

forslaget til gennemsyn og eventuelle tilføjelser inden det fremsendes til SST. 

12. Nordiske nyredage 

Bestyrelsen vil ved de kommende møder drøfte hvordan afvikling af nordiske nyredage skal foregå når det 

bliver Danmarks tur om 4 år. 

13. Meet the professor sessioner inden videnskabelig møder? 

Punktet gemmes til næste møde 

14. Registrering af danske kliniske studier på hjemmeside 

Der etableres et punkt under fanen forskning hvor danske forskere kan lægge abstract for pågående danske 

multicenter studier. Fanen opdateres x 1 årligt hvor Mona skriver til forskeren om studiet fortsat er aktuelt. 

Ved intet svar slettes studiet. Iain etablerer dette i samarbejde med Mona. 

15. Tilladelse til arkivering af netpublikationer i DBC webarkiv 

Der gives tilladelse til at dansk biblioteks center arkivere DNS publikationer i offentligt webarkiv. 

16. Opdatering af bestyrelsesoversigt 

Bestyrelsesoversigt opdateres til Danske Bank 

17. Kommende møder 

1.marts 2018:  

Første del er planlagt til at omhandle hjemmebehandling. Henrik Birn er koordinator for denne del  

Anden del afholdes sammen med FS Nefro og skal omhandle MMU.MMU-gruppen har nedsat et mødeudvalg 

bestående af Charlotte Strandhave, Birthe Thørring, Inge Eidemak (DNS) og Lene Bach Thomsen (FS Nefro). 

Udvalget arbejder allerede på at invitere foredragsholdere og udarbejde program. 

18. Sandbjerg sponsorat 

Sandbjerg kursets sponsor vil gerne have deres logo placeret på invitation og program. Bestyrelsen 

accepterer dette krav fra sponsor. 

Fremtidige sponsoraftaler skal aht regnskabsføringen underskrives af formanden eller et andet 

bestyrelsesmedlem 

19. DNS CKD/AKI App - Android version? Fremtidige planer?" 

DNS vil meget gerne have CKD/AKI værktøjet som android version så den kan anvendes fra alle former for 

smartphone. Da der er investeret et større beløb i at udvikle dette værktøj, skal det også kunne anvendes af 

alle uanset smartphone mærke. Prisen er omkring 50.000 kroner. Henrik arbejder videre med dette.  
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20. Orientering fra formanden: 

a) LVS har forespurgt til repræsentant til arbejdsgruppe for genoptræning, herunder patientforløb mellem 

genoptræningscentre og sygehuse med fokus på både fysioterapi og ergoterapi. DNS har ikke indstillet nogen 

kandidat 

b) Høring vedr. bekendtgørelser om indberetning af indsatte implantater mv. fremsendt af LVS. DNS har ikke 

fundet behov for at kommentere materialet. 

c) LVS har bedt om indstilling til medicinrådet. DNS har indstillet Arne Høj Nielsen som repræsentant for det 

nefrologiske speciale. 

d) Dansk Nefrologisk Selskab er blevet forespurgt af Nyreforeningen om deres holdning ift adoptionsmuligheder 

for nyretranplanterede. Emnet har været diskuteret i bestyrelsen og med flere nefrologer udenfor. 

Det er DNS' holdning at der ikke kan gives en generel tilbagemelding på dette spørgsmål. Det vil altid 

afhænge af den individuelle patients helbredsforhold. Der er i Danmark stor succes med 

nyretransplantationer. De fleste nyretransplanterede i den aldergruppe som normalt vil få børn, opnår en 

helbredstilstand som ikke adskiller sig fra væsentligt fra den gennemsnitlige befolkning ift dødelighed og 

sygelighed indenfor de år det tager en barn at vokse op. For langt de fleste nyretransplanterede vil det at 

være nyretransplanteret derfor ikke være en tilstrækkelig grund til at afvise adoption. 

e) LVS har udsendt ”Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter  i 

forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning)” til høring. DNS har 

ingen kommentarer 

f) Høring i forbindelse med opdatering af Sundhedsstyrelsens publikation Fysisk aktiviet – Håndbog om 

forebyggelse og behandling, Del 3: Fysisk træning som behandling. DNS har indstillet Stig Mølsted, 

fysioterapeut, Hillerød, som kontaktperson 

g) LVS laver undersøgelse af sundhedsdata og lægeligt arbejde. DNS (Lisbet Brandi, Jens Iversen, Ditte Hansen) 

har besvaret spørgsmål vedrørende SP 

21. Nye medlemmer 

Der er indkommet en ansøgning om medlemskab. Ansøger skal godkendes ved dagens videnskabelige 

medlemsmøde. 

22. Eventuelt 

Bestyrelsesmøde afholdes 22. januar 2018 på Park Hotel, Odense 

 

Ref Ditte Hansen 

 

 


