Referat af bestyrelsesmøde i DNS
18. november 2021
Deltagere: Helle C. Thiesson (formand), Ditte Hansen, Mark Reinhard, Mads Hornum, Anders Nordholm, Line
Aas Mortensen (referent)
Afbud: Jon Waarst-Gregersen

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 7. oktober 2021
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Kommende medlemsmøder
•

Forårsmøde 2022
o Dato: 3. marts 2022 kl. 12-18
Sted: Odense (Line booker lokale)
Det diskuteres om der kan laves tilmeldingsformular via hjemmesiden (AN)
LAM undersøger muligheder for virtuel session
o Programoplæg:
Dansk NefroBiobank (1 time) – DH/Eva Gravesen
1. Oplæg om Dansk Nefrobiobank (Baggrund, RBGB-strukturen, erfaringer fra andre
biobanker). Fx med indlæg fra Estrid Høgdall og en repræsentant fra en af de
fungerende biobanker (ex Reumabiobanken).
2. Diskussion af forslaget til oprettelse af Dansk Nefrobiobank
Immunhistokemi og diagnosticering af glomerulonefrit (2 timer)
3. Immunhistokemi i diagnostikken af glomerulonefritter, herunder klassifikation af
membranøs glomerulonefritis (PLA2R, THSD7a og andre antigener) samt potentielt
anti-Nephrin ved minimal change disease og IgG4 ved IgG4-relateret sygdom (DH) –
1 time
4. Artificial intelligence (MH) - 1 time
Glomerulonefrit hos børn – transition til voksenafdeling (2 timer)
5. Forskelle i behandling
Oplæg ved pædiater?
Erfaringer fra ungeklinikker
Evt. besøg fra ung patient?
Søren Rittig/Bente Jespersen/Karin Skov adspørges om de vil arrangere sessionen
(MR)

•

Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022
o Økonomi
▪ Gennemgang af budget

o

o

o
o

Der planlægges et møde med DIS mhp. gennemgang og sikring at alle poster er
med i budgettet. Fysisk møde i Odense 10. december kl. 14 med mulighed for
virtuel deltagelse
▪ Gratis kongresdeltagelse til chairs på sessioner? (8 stk (+30 stk + 13 stk))
Ikke nået – diskuteres på næste bestyrelsesmøde
▪ Formular til foredragsholdere mhp. antal overnatninger – Hans Dieperink
adspørges om mulighed for sekretærhjælp til at bestille rejser (HT)
▪ Indlogering bestyrelse
Indtil videre indlogeret på Odeon, som ligger lige ved kongresstedet
▪ Status på foredragspris
Endnu ikke adspurgt Pharmacosmos/EDTA
▪ Educational grant
Der er søgt om Educational grant fra Novo
Program
▪ Ordinært program
• The frail candidate (KDIGO): Svar fra Wolfgang Arnt, Köln?
Har accepteret
• COVID session: Foredragsholder?
Jens Lungren har meldt afbud – nogen fra Recovery platform (UK) – DH
adspørger Richard Haynes/Nicholas Selby, ellers evt. en fra Århus (MR),
evt. Maria Helleberg, RH (AN)
• Status på dialysesessionen (JWG/MR)
Afventer tilbagemelding fra arrangører (deadline 1. december)
• Brev til foredragsholdere
DH laver udkast
▪ Program sendes til grafiker (LAM)
Status på sociale arrangementer
▪ Odense byværter – tilbud fra VisitOdense
Godt tilbud – DIS adspørges om den praktiske afvikling (LAM)
Stramt program – evt. byvandring ”Odense by night” 4/5 kl 21 samt stand med
info om Odense (fx bemandet et par timer om dagen?)
▪ Posters and Tapas
Hjørne til yngre nefrologer
▪ Besøg på Galschiøt
• Tilbud fra Thaisenhus
Fint oplæg. Kan finjusteres efterhånden.
▪ Åbning på rådhuset
• Forplejning ved rådhusreception - tapas
• Borgmester/rådmand til at byde velkommen
DIS adspørges hvordan man normalt gør
• Tidspunkt for HCA parade
DIS spørges efter tidsplan
Taler til at åbne kongressen
HT undersøger dette nærmere
KDIGO tilbydes stand uden betaling

4. Nyt fra udvalg
Uddannelsesudvalg:
•

Planlagt møde i uddannelsesudvalg i næste uge – afsnit om uddannelse på www.nephrology.dk
planlægges gennemgået

•

Ansøgningsfrist til juniorinspektor i Region Syd 1. december – forsøger at motivere mulige
kandidater

5. Orientering fra formanden
•

•
•
6. Priser
•
•

DNSL/CKD database – status
AZ har tilbudt et unrestricted grant til projekter udgående fra CKD-databasen. Tidligere lagt op
til, at det skulle gå via RKKP, men der er allerede afsat midler til etablering af databasen. Det
diskuteres om midlerne kan bruges til at validere CKD databasen i RKKP. MH vil følge op på
dette.
CKD webapp (eller mobilapp?)
Uddelegeret til arbejdsgruppen for CKD-guidelinen
Planlagt møde med Nyreforeningen 22. november 2021

Hagedorn pris
DNS har indstillet Anne-Lise Kamper
Marie og August Krogh prisen (frist 6. januar)
Afventer endelig beslutning

7. Nationale guidelines
•
•
•
•
•
•
•

Retningslinje for behandling af patienter med diabetisk nefropati
3 høringssvar: Dansk Endokrinologisk Selskab, AZ og Johan Poulsen. Taget til efterretning og
retningslinjen er justeret iht. disse. Forventes færdig denne måned.
Retningslinje for SGLT2 til non-CKD
Der bliver submittet statusartikel til UfL. DNS betaler udgifter til figur fra NEJM (90 euro).
DNS holdningspapir vedr. anvendelse af iodholdig kontrast til nyresyge – status (MR, MH, JWG)
Oplæg forventes klar først i det nye år
Opdatering af glomerulonefrit-guideline
DH har skrevet til arbejdsgruppen mhp. revision
Forslag om arbejdsgruppe angående dialysevandskvalitet
Ikke nået
CKD guideline: årstal tilføjes på hjemmesiden (AN)
Link til obstetrisk guideline om præ-eklampsi på hjemmesiden (AN)

8. Eventuelt
•
•
•

Dansk nefrobiobank
Der arbejdes med projektbeskrivelsen – fremlægges på forårsmødet
Endorsement af ESC prevention guideline – repræsentant for DNS
MR kontaktperson for DNS
Opslag forskningsfond
Ansøgningsformular sendes rundt (AN)
Sendes som mail til secretary@nephrology.dk frist omkring 6. januar.

9. Dato for næste møde: Heldagsmøde 13. januar kl. 10-16 i Odense

