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Punkt 1 og 2. 

Dagsorden og referater godkendt 

Punkt 3 

DNS’s indsendte responsum til Sundhedsstyrelsen vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen 

afventer udspil fra Sundhedsstyrelsen.  Usikkerheden omkring prognoser af denne type er betydelig, og 

ikke mindst spørgsmålet om, i hvilket omfang nefrologer fremover vil blive inddraget i arbejdet i 

akutmodtagelserne, er uafklaret. Marianne redegjorde for overvejelserne i DSIM, herunder  mulighederne 

for at inddrage hoveduddannelseslæger og nyuddannede speciallæger/afdelingslæger i arbejdet i 

akutmodtagelserne.  

Punkt 4 

Der er i bestyrelsen enighed om at forsætte arbejdet med en visionsplan for det nefrologiske speciale som 

skitseret i oplæg fra Henrik og Bente. Planen skal opridse de mange udviklingspotentialer i specialet og 

kunne indgå i arbejdet såvel lokalt som centralt med at sikre midler hertil - både til det kliniske og det 

videnskabelige arbejde. Der er enighed om, at styregruppen skal repræsentere specialet bredt både 

geografisk og i forholdet mellem større og mindre nefrologiske afdelinger. 

Formanden vil på baggrund af diskussionen på mødet udarbejde et forslag til arbejdsgruppernes 

sammensætning og et oplæg til kommissorium, som rundsendes bestyrelsen inden arbejdsgrupperne 

nedsættes. 

Punkt 5 

Oplægget fra DNS til Nyreforeningen vedrørende FORSK2020 (strategisk forskning i Danmark) er på vej 

gennem den politiske proces og vil forhåbentlig skaffe nefrologien en berettiget plads. 

Punkt 6 

Programmet for det videnskabelige møde d. 24.11.2011 er på plads. Talerne vil være Pieter Evenepoel 

(hyperparathyreoidisme efter nyretransplanatation), Lisbeth Brandi (gennemgang af de nye CKD-MBD 

guidelines), Marianne Rix (osteoporosis) og James Heaf (DNSL Årsrapport). Programmet vil blive lagt på 
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hjemmesiden snarest med reminder to uger før mødet. Den trykte udgave af CKD-MBD-guidelines 

forventes at ligge klar til mødet.  

Punkt 7 

Det foreløbige budget for Årsmødet 2012 godkendes. Et tentativt tema for Årsmødet er ”Glomerulopatier 

og nefrotisk syndrom”. Der arbejdes videre hermed. ”Wild-card”-ordningen for mulige kommende 

nefrologer søges videreført. 

Punkt 8 

Der stiles mod et videnskabeligt møde primo februar 2012 med Henrik Birn som arrangør i rollen som ny 

professor. Desuden planlægges et møde om cystenyresygdom i efteråret 2012, når rapporten er klar. 

Punkt 9 

Det besluttes, at halvdelen af overskuddet fra Nordiske Nyredage 2011 videreformidles til Island, som står 

for det næste, nordiske møde i 2013. Den resterende halvdel overføres til DNS forskningsfond. 

Punkt 10 

Ditte Hansen vil blive forespurgt om hun vil være ny juniorinspektor i intern medicin: nefrologi. 

Punkt 11 

Bestyrelsen indstiller at Jesper Bech og Alice Skovhede fortsætter som medlemmer af ansættelsesudvalg 

for besættelse af hoveduddanelsesforløb, hvilket de efterfølgende har erklæret sig villige til. 

Punk 12 

Professor Erik Ilsø Christensen indstilles af DNS til Codans/SEB pensions Hæderspris. Overlæge Jens Kristian 

Madsen indstilles af DNS til Codans/SEB pensions Uddannelsespris. 

Punkt 13 

Professor Bo Feldt Rasmussen indstilles af DNS til Marie og August Krogh Prisen. 

Punkt 14 

Bestyrelsen vil indstille Erik Ilsø Christensen og Bo Feldt Rasmussen til ”Månedens Forsker”. Fremover 

indstilles endvidere den inviterede foredragsholder til Claus Brun-forelæsningen. 

Punkt 15 

Orienteringen fra formanden vedrørende sager behandlet siden sidste møde tages til efterretning: 

a.  Peter Marckmann er indstillet af DNS som ny referent på afsnittet Hyperfosfatæmi i medicin.dk. 

b.  Pernille Mørk Hansen er af DNS udpeget som ny inspektor i intern medicin:nefrologi fra Østdanmark. 

c.  Svend Standgaard er af DNS foreslået til forsat at repræsentere nefrologien i arbejdet med at opdatere 

Lægehåndbogen. 

d.  James Heaf og Stinne Kvist er indstillet til at repræsentere DNS i udvalg for kvalitetsparametre under 

Sundhedsstyrelsen. 

e.  Arne Høj Nielsen er foreslået af DNS til LVS som kandidat til Den Danske Kvalitetsmodels 

akkrediteringsnævn. 

f.  Lisbet Brandi og Bente Jespersen er indstillet af DNS som nye medlemmer af LVS' repræsentantskab. 

g.  Erik Ilsø Christensen er af DNS foreslået som kandidat til Lægeforeningens Forskningsfonds 

Videnskabelige Bedømmelsesudvalg. 

h.  Hans Dieperink repræsenterede efter aftale med den tidligere bestyrelse DNS ved møde om 

Sundhedsstyrelsens Specialeplan mellem LVS og Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning d. 18. maj 
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2011 og har fremsendt referat. 

i.  DNS har kommenteret ”Opdatering af Den Nationale Rekommandationsliste for analgetika og NSAID". 

j.  DNS har sendt input til LVS’s arbejde i Det Rådgivende Udvalg for Telemedicin. 

k. DNS har sendt høringssvar vedr. WHO-rapport om diagnostisk test af diabetes. 

l.  IRF har haft anmeldelse af SHARP studiet kommenteret af DNS. 

m. DNS har givet input til LVS vedr. Nordisk Samarbejde 

Punkt 16 

11 nye ansøgere til DNS blev godkendt ved det efterfølgende medlemsmøde. 

Eventuelt 

i. Marianne Rix repræsenterer DNS i DSIM, der nu er en paraplyorganisation for de medicinske selskaber. 

ii. DNS yder kun refusion af udgifter i forbindelse med arrangementer man selv har initieret. 

iii. Jens Kristian Madsen supplerer Knud Rasmussen, der er gået på pension, som DNS repræsentant i 

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. status og perspektivering af speciallægeuddannelsen  

 

Århus den 27. november, 2011 

 

Bente Jespersen, 

Formand 

 


