Referat fra bestyrelsesmøde
Dansk Nefrologisk Selskab
18. januar 2018 kl. 17.00
Grand Hotel Odense

Tilstede: Lisbet Brandi, Rikke Borg, Iain Bressendorff, Helle Thiesson, Jens S Iversen
Afbud: Henrik Birn (delvis på Skype)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. oktober 2017
Referatet blev godkendt uden kommentarer
3. Spørgsmål fra uddannelsesudvalget.
a. Vi foreslår genbesættelse af inspektor og juniorinspektor pladser hvert 3. år; såfremt SST accepterer
denne model. Pladserne kan genbesættes hvert 3. år. Hvis inspektoren ikke ønsker at fortsætte slåes
disse op via DNS hjemmeside og nyhedsmail. Denne funktion varetages af uddannelsesudvalget.
b. Aktuelt er der udpeget nye inspektorer: juniorinspektor Krista Dybtved Kjærgaard(Viborg) fra Region
Nord og Karin Østergaard(Esbjerg) fra Region Syd. Som inspektor Annie Knudsen(Kolding)fra Region Syd.
c. Der er fremsendt udkast til faglig profil for nefrologi som godkendes af DNS
d. Fremsendt udkast til revision af hjemmeside. DNS bestyrelse foreslår at det fremgår af punktet ”er du
nyuddannet?” at en del nefrologer får ansættelse med funktion i fælles akut modtagelse (FAM)
4. Resultat af spørgeskema fra uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt yngre læger for at undersøge,
hvordan yngre læger bedst rekrutteres til nefrologien, samt hvilke styrker og svagheder de ser ved specialet.
DNS bestyrelse vil meget gerne tage imod at udvalget præsenterer dette til generalforsamlingen maj måned.
5. Habilitet i DNS arbejdsgrupper
Vi vil til generalforsamlingen drøfte hvorvidt DNS fremover ikke skal acceptere at arbejdsgrupper for
guidelines/holdningspapirer har deltagere som er registreret med tilknytning på Lægemiddelstyrelsens
hjemmeside, som er relevant for det pågældende emne.
6. Etablering af aHUS udvalg
DNS er blevet forespurgt om etablering af aHUS udvalg, der laver anbefaling for udredning af aHUS. DNS vil
foreslå Hans Dieperink at være tovholder for dette udvalg. Dansk Genetisk Selskab har indstillet Marie
Rasmussen som repræsentant.
7. Guideline ang HIV og hepatitis screening hos dialyse patienter. Tid til revision?
Emnet blev diskuteret. SSI er forespurgt hvorvidt det vil være relevant at revidere disse giudelines.
8. Medlemsmøde 1. marts
Programmet er færdigudarbejdet
Der tilføjes et 5 minutters punkt vedrørende rekruttering til FAM udvalget.
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9. ERA-EDTA
Generalforsamling fredag 26. maj 13:15-14:15 møderum 19
(generalforsamling YN lørdag 27. maj 13:15-14:45 møderum 17)
Danskeraften er ved at blive arrangeret, dette forud gået af fagligt program evt i form af oplæg ved danske
forskningsgrupper.
10. Kommende møder
Efterårsmøde 11. oktober 2018 i København.
Emner: genetisk udredning ved aHUS. Vi adspørger Hans Dieperink om han vil stå som ansvarlig. Væske og
elektrolytbehandling. Vi adspørger Mette Damholt om hun vil stå som ansvarlig, evt i samarbejde med Dansk
Selskab for Intensiv Terapi.
11. Nordiske nyredage
Vi afholder nordiske nyredage i DK i 2021. Der drøftes forskellige steder og former. Til nærmere overvejelse
fremover.
12. Nyt fra udvalg
DSIM: møde 2. marts med samtidig uddeling af Hagedorn prisen
13. Orientering fra formanden
a. LVS har udsendt høringsmateriale fra Lægemiddelstyrelsen vedrørende handlingsplan for øget
lægemiddelovervågning. DNS har ingen kommentarer
b. LVS har udsendt høringsmateriale vedrørende ændringerne tre bekendtgørelser, som har til formål at
inkludere forsøgsordningen med medicinsk cannabis i den lovgivning, der vedrører hhv. distribution af
lægemidler, oplysninger til lægemiddelstatistik og registrering af r. Materialet er gennemset af MMUgruppen. DNS har ingen kommentarer.
c. Styrelsen for Patientsikkerhed har indstillet Hans Dieperink og Kjeld Erik Otte til jobbet som sagkyndig
konsulent i Klagecentret. DNS bifalder dette.
d. MMU gruppen har på vegne af DNS udarbejdet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til anbefalinger for
den palliative indsats.
e. MMU gruppen har udarbejdet ansøgning mhp tildeling af midler fra SST til udarbejdelse af national klinisk
retningslinje for ”Behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigt”
f. LVS har fremsendt høring af ”Revideret SST vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler”
DNS har ingen kommentarer
g. DNS bestyrelse og uddannelsesudvalg har indsendt kommentarer til den nye målbeskrivelse for specialet akut
medicin. Overordnet vurderes det at intern medicin er et underprioriteret område i målbesskrivelsen.

14. Eventuelt
Bestyrelsesmøde 1. marts kl 9:00 inden videnskabeligt møde

Lisbet Brandi, formand
Ref Ditte Hansen
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