Referat af bestyrelsesmøde i DNS
13. januar 2022 kl. 9.30-16.00
Hotel Comwell H.C. Andersen, Odense
Deltagere: Helle C. Thiesson (formand), Ditte Hansen, Mark Reinhard, Mads Hornum, Anders Nordholm, Jon
Waarst-Gregersen, Line Aas Mortensen (referent)

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 18. november 2021
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Kommende medlemsmøder
• Forårsmøde 3. marts 2022
o Det besluttes at aflyse det planlagte møde
o Programmet udskydes til efteråret 2022
o Dato for efterårsmødet bliver 22. september 2022 i Odense
•

Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022
Bekymring fra de øvrige nordiske lande ift. deltagelse pga. Corona. Endnu kun ganske få
tilmeldte fra andre lande end Danmark.
o Gennemgang af abstracts
▪ Alle abstracts godkendt
▪ Abstracts fordeles i tre puljer (Line)
▪ Late breaking abstract deadline 15. februar – svar umiddelbart efter
▪ Beslutning om oral/poster bliver taget efter bestyrelsesmødet 3/3
o Økonomi
▪ Der sendes hyppige remindere med nyhedsbrev
▪ Reduceret pris for registering forlænges til 1. marts – annonceres slut januar
▪ Gratis kongresdeltagelse til chairs på sessioner?
Der tilbydes ikke gratis kongresdeltagelse til chairs.
▪ Status på foredragspris
Ingen foredragspris fra medicinalfirmaer – afventer afklaring af, om EDTA giver
pris
▪ Educational grant
Afventer svar fra Novo
o Program
▪ Ordinært program
Det endelige program er klar og ligger på hjemmesiden. Sendes til grafiker mhp.
professionel opsætning.
▪ Sekretærhjælp mhp. kommunikation med foredragsholdere
OUHs rejseservice har tilbudt at hjælpe. Der sendes mail ud til foredragsholdere
ila. januar
o Mulighed for hybridløsning
Hybridløsningen er dyr – aktuelt er der ikke økonomi til det.

4. Nyt fra udvalg

•

Uddannelsesudvalg
o Survey X-cact mhp. elektronisk evaluering af HU kurser
Det undersøges om der findes Survey X-cact-kyndige kolleger, som kan hjælpe.
Bestyrelsen har ikke mulighed for at hjælpe med den praktiske udførsel
o Forespørgsel fra LVS med spørgeskema angående målbeskrivelsen for
speciallægeuddannelsen
▪ Videregivet til uddannelsesudvalget

5. Orientering fra formanden
• CKD databasen
o Der har været afholdt 1. udviklingsmøde med RKKP angående den kommende CKD
database, som bliver integreret i den nuværende DNSL database. Der er fremskridt og
det første udtræk var meningsfuldt, og der laves nyt udtræk inden 2. udviklingsmøde i
marts. Indikatorer for CKD gruppen skal defineres, når der er endelig afklaring hvilke
data der kan hentes elektronisk (MIBA, patologi, lægemiddelregisteret, sygehus
ordineret medicin mm.)
• RKKP
o Der skal udarbejdes rapport (dokumentalist/evidens rapport) for de nuværende
indikatorer i DNSL og de kommende i CKD delen. Der er sat penge af fra RKKP til det (skal
foreligge inden udgangen af 2022). Der arbejdes med at finde en forfatter
6. Priser
• Marie og August Krogh prisen
Henrik Birn er indstillet
7. Nationale guidelines
• Retningslinje for behandling af patienter med diabetisk nefropati
Den endelige version er lagt på hjemmesiden januar 2022
• DNS holdningspapir vedr. anvendelse af iodholdig kontrast til nyresyge – status (MR, MH, JWG)
Under udarbejdelse
• Glomerulonefrit-guideline
Under udarbejdelse
• Opdatering af CKD instruks
Arbejdsgruppen under nedsættelse
• Gamle retningslinjer på hjemmesiden
Enkelte relevante retningslinjer mangler på den nye hjemmeside. Desuden oprettes en fane med
gamle retningslinjer. I stedet for tidligere hypertensionsinstruks linkes til opdateret og grundig
instruks fra endo-NBV
• Forespørgsel fra Region H angående håndtering af tidligere versioner af vejledninger
Der oprettes en mappe til tidligere versioner af instrukser
• Der planlægges at lave en template til fremtidige guidelines mhp. lettere at kunne lægge dem på
hjemmesiden (AN)
8. Eventuelt
• Dansk nefrobiobank
Det planlagte oplæg til diskussion egner sig bedst til et fysisk møde. Der lægges op til at
nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentation fra biopterende afdelinger samt patologer til
gennemgang af oplægget og efterfølgende præsentation og diskussion på efterårsmødet. DH er
tovholder og sender rundt til nefrologiske og patologiske afdelinger.
Opfølgning på næste bestyrelsesmøde
• Gennemgang af vedtægter

•
•

DH og JWG laver oplæg
Medicin.dk – hvem overtager efter Thomas Elung?
Tobias Bomholt kunne være kandidat til at skrive om EPO (MH spørger)
Rizwan Butt adspørges til at være referent for PD-væsker (DH)
Morten Buus har vist interesse for at revidere den tidligere app. DH undersøger, om vi stadig har
adgang

9. Dato for næste møde: Virtuelt bestyrelsesmøde 3. marts kl. 19-21

