
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 
mandag den 16. juni 2003.

Nefrologisk Afdeling Y. Odense Universitetshospital.

Deltagere: Hans Dieperink, Inge Eidemak, Jens Dam Jensen, Kjeld Otte, 
Peter Clausen og Erik Bo Pedersen, sekretær.

Afbud fra: Anne-Lise Kamper

1. Planlagte møder i efteråret 2003.

9.10.2003 Møde om dialysekvalitet og uræmiske toxiner
Mødeledere: Inge Eidemak og Peter Clausen 
Mødested: Rigshospitalet, København
Indhold: Sigter mod at få flg indlæg 

Uræmiske toxiner (evt. ved Prof. van Holter, Belgien) 
ADEMEX studiet (evt. ved Johan V. Povlsen) 
HEMO studiet ( evt. ved James Heaf)  
Generel diskusion.

27.11.2003 Møde vedrørende Juridiske og etiske aspekter ved dialysebehandling.
Mødeleder: Bo Feldt-Rasmussen og Inge Eidemak
Mødested: Endnu ikke planlagt

2. Årsmødet 2004.
Der blev foreslået ”Akut dialysebehandling af den kritisk syge”.
herunder ernæring af den kritisk syge
Dansk Anæstesiologisk selskab påtænkes inviteret
Emnet vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde

3. Overordnede mål for bestyrelsen de næste år.
Følgende emner blev diskuteret:

Fremme landsdækkende multicenterundersøgelser

DNS Hjemmeside bruges mere aktivt.
E-mails til medlemmer ved opdatering
Links til Instruksbøger 
Links til Videreuddannelse
Links til uddannelsesbestemmelser

4. Bestyrelsemedlemmers deltagelse i Nordiske Nyredage
Hans Dieperink, Inge Eidemak og Kjeld Otte ønsker at deltage
Anne-Lise Kamper, Johan V. Povlsen og Bente Jespersen forespørges



Erik Bo Pedersen bestiller rejse hos NordiaTech A/S samt sørger for 
registrering og hotelophold

5. Henvendelse fra Fredeiksborg Amt vedrørende udarbejdelse af              
referenceprogrammer inder for nefrologien.

Dansk Nefrologisk Selskab har fået henveldese fra en gruppe af 
Oversygeplejersker i Frederiksborg amt  vedrørende interesse for at 
udarbejde et nationalt referenceprogram indenfor et afgrænset område 
af nefrologien.

Hans Dieperink vil besvare henvendelsen og gå i dialog omkring dette. 
Oversygeplejerskerne inviteres med til efterårets planlagte møder.

6. Dansk Nefrologisk Selskabs landsregister. Hvilke mål har DNS 
for videreudvikling af registret?

Ønske om standardisering af indberettede data (eks. Kt/V)
Sikre at alle indberettede data præsenteres i rapporten
Sikre at egne data let kan trækkes ud for den enkelte region/amt.
Prognoser for såvel hele landet og som for de enkelte amter/regioner. 
Samkøring med nyrebiopsiregister

Hans Dieperink indkalder Registerudvalget til møde den 3.9.03

7. Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til 
overlægestillinger.

Sundhedsstyrelsen har udsendt ny ”Vejledning om faglig bedømmelse af 
ansøgere til overlægestillinger”
Ifølge denne udpeger Dansk Nefrologisk Selskab følgende personer til 
sundhedsstyrelses liste over personer der kan udpeges til de nye §14 
bedømmelsesudvalg.

Bo Feldt Rasmussen, Region Øst
Inge Eidemak, Region Øst
Hans Dieperink, Region Syd
Kjeld Otte, Region Syd
Jens Dam jensen, Region Nord
Søren Madsen,Region Nord

Herefter diskuteredes den nefrologiske speciallægeuddannelse specielt 
m.h.t. kursusvarighed idet det foreslåede antal kurser overstiger de 
centralt afsatte dage. Såfremt kurser påtænkes afholdt hvert 2. år vil der 
blive ca 26 kursister pr. hold.
Der er indkaldt til møde i selskabets nedsatte videreuddannelses udvalg 
8.9.03  kl 13-16.

8. Eventuelt



Fra Dansk Medicinsk Selskab er modtaget information om processen 
med beskrivelse af fagområder. 

Fra Den Centrale Videnskabsetiske Komités  er der modtaget 
årsberetning.

Inge Eidemak repræsenterer DNS på nefrologisk sommerskole i Ungarn 
september 2003.

Jævnfør de nyligt vedtagne revisioner af selskabets love oprettes 
Firmamedlemskaber. Kontingent for disse er endnu ikke fastlagt men vil 
blive i samme størrelsesorden som andre selskaber. Efterfølgende har 
det vist sig at niveauet svarer til 10x personligt medlemskab hvorfor 
kontingentet bliver kr. 3000 årligt.

Næste møde bliver 9 oktober 2003 kl. 10 i København. Peter Clausen 
sørger for lokaler.

Erik Bo Pedersen


