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Referat  
Dansk Nefrologisk Selskab´s bestyrelsesmøde  
15. maj 2006, Odense 

 
 
 

Tilstede: Hans Dieperink(formand), Jens Kristian Madsen, Jens Dam Jensen, Peter Clausen, 
Ewa Lewin, Claus Bistrup og Lena Helbo Taasti 

 
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. april 2006 
Referatet har ikke været rundsendt til gennemlæsning. Udleveres og gennemgås. Eventuelle 
bemærkninger rettes per mail til formanden. 
 
2. Status over årsmødet 2006 
Årsmødet forløb tilfredsstillende, bortset fra afbuddet fra Clau Brun forelæseren. Regnskabet 

gennemgås og godkendes. Ingen yderligere kommentarer. 
 
3. Placering af og dato for årsmødet 2007 
Den tidsmæssige placering bliver 13.-14. april 2006, den geografiske placering formentlig Aarhus. 
Der er forespurgt til lokaler m.v. hos Århus Kongrescenter. Der vil blive arbejdet videre med denne 
mulighed. Eventuelt kan auditorium på Skejby anvendes. 
Emne for årsmødet diskuteres, der vil blive arbejdet videre med forskellige muligheder med 
tilbagemelding senest 1. juni 2006. 
Tidligere har fredag formiddag været specielt målrettet gruppen af yngste nefrologer med 
gennemgang af forskellige emner. Det overvejes at genoptage dette. 
 
4. Efterårets møder 
Mødet om lupus nefritis den 21. september i Odense er ved at være planlagt. Der arbejdes på 
endeligt program. HD vil afholde møde med Søren Jakobsen fra Dansk Reumatologisk Selskab.  
G. Appel forventes at komme ind på bl.a. det nye klassifikationssystem. 
Der er sendt invitation til nefropatologerne. 
 
Efterårets 2. møde om hjemmehæmodialyse forventes afholdt i november. Inge Eidemak og Jens 
Dam Jensen vil melde tilbage med dato. Eventuelt holdes mødet som fællesmøde mellem FS 16 og 
DNS. 
 
5. Forskningstræningskursus 
Som led i forskningstræingsmodulet har JKM foreslået at der oprettes et 2 dages kursus inden for 
nefrologi udgående fra DNS. JKM vil arbejde videre med dette. Det foreslås at der udover JKM 
sidder 3 personer i arbejdsgruppen. 
 
6. Rekrutteringskursus 
Planlægning for mødet 15-17 januar 2007 er påbegyndt. Eventuelt kan der anvendes færre 
undervisere. Der arbejdes desuden videre med 1-dags kurserne, der tænkes afholdt i Lægeforenings 
regi. 
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7. Revisor 
De hidtil forespurgte har takket nej. Der arbejdes videre. 
 
8. Medlem af Patientklagenævnet 
Man har i patientklagenævnet ændret proceduren således at man nu vil slå stillingerne op frem for at 
lade de videnskabelige selskaber udpege repræsentanter. 
 
9. Ansøgning om medlemskab 
Læge Elisa Worthington, Aalborg Sygehus. Er netop påbegyndt hoveduddannelsesstilling i 
nefrologi. 
 
10. Eventuelt 
Man er på nefrologisk afdeling i Skejby og Aalborg blevet bedt om at udarbejde fælles kliniske 
retningslinier. Der er ingen tidsgrænse fastsat. JDJ forespørger til eventuelt arbejde med dette i DNS 
regi. Emnet kan tages op ved næste årsmøde. Når det bliver aktuelt kan der blive tale om at 
nedsætte udvalg til at arbejde med udvalgte emner. 
 
DNS har 40 års jubilæum i 2007. Der vil blive udarbejdet liste over tidligere formænd for selskabet. 
 
 
Odense 17.maj 2006 
 
Lena Helbo Taasti 
Referent 


