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Referat 
Dansk Nefrologisk Selskabs  
ordinære generalforsamling 9. april 2006 
 
Radisson SAS H. C. Andersen Hotel, Odense 
 

 
 
1. Dirigent 
Bestyrelsen foreslog H. E. Hansen, der i lighed med tidligere år valgt som dirigent. 
 
2. Formandens beretning 
Hans Dieperink gennemgik beretningen. Desværre havde der indsneget sig en fejl, således at 
H. Daugaard ikke var nævnt som en del af inspektorordningen. Dette blev påpeget mundtligt 
og er rettet i den reviderede beretning. 
 
3. Uddeling af Jytte Mommsen født Købler’s legat 
Legatet blev tildelt overlæge, dr. med Bente Jespersen og læge, ph.d. Pernille Kofoed-Nielsen. 
Legatuddelingen blev kort motiveret af Hans Dieperink. 
 
4. Roche legat 
Nyindstiftet legat, legatets fundats blev gennemgået af Hans Dieperink, der ligeledes 
motiverede tildelingen af legatet til overlæge, ph.d. Jens Dam Jensen og læge og ph.d. Henrik 
Birn. 
 
5. Selskabets regnskaber 
Blev gennemgået kort at selskabets sekretær Lena Helbo Taasti. 
 
6. Kontingent for kommende år 
Foreslået uændret. 
 
7. Meddelelser fra Specialistnævnet 
Ingen meddelelser 
 
8. Meddelelser fra registerudvalget 
Hans Løkkegaard gennemgik kort de ændringer der foregår i Dansk Nefrologisk Selskabs 
Landsregister med centersammenligninger. Dette sker med tilbagevirkende kraft fra 2004 
data. En praktisk konsekvens af ændringerne vil være et behov for at ændre 
sammensætningen af registerudvalget, så der medvirker personer med viden om statistik, IT 
løsninger m.m. Kompetencecenter Syd har overtaget efter Kompetencecenter Øst og vil 
fremover kunne få indflydelse på tekniske forhold omkring og udformning af landsregistret. 
Da data er indkommet sent fra enkelte centre er årsrapporten ikke blevet færdig til årsmødet, 
men forventes at udkomme inden for få uger.  
 
9. Meddelelser fra EDTA’s national koordinator 
Hans Løkkegaard gennemgik kort det fælles europæiske arbejde specielt omkring snitflader. 
 
10. Meddelelser vedrørende UEMS 
Der har været afholdt møder, men DNS har ikke været repræsenteret.  
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11. Meddelelser fra Speciallægeuddannelsen 
Jens Kristian skitserede kort forløbet af en hoveduddannelse, specielt de speciale specifikke 
kurser. Berørte desuden dimensioneringen. Der er muligvis for mange 
hoveduddannelsesforløb. Det første år har der været 5 ubesatte forløb. Vil blive revurderet de 
kommende år.   
 
12. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Inge Eidemak har været et aktivt medlem af bestyrelsen gennem 4 år og takkes for den store 
indsats. 
Ewa Lewin har været med i bestyrelsen i 2 år, har accepteret genvalg og genvælges. 
Claus Bistrup er foreslået af bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem. Claus Bistrup er ung, 
dynamisk, har en god forskningsmæssig baggrund og er desuden en god organisator.  
Der er ikke indkommet forslag om yderligere kandidater og Claus Bistrup blev valgt uden 
modkandidater. 
Begge revisorer er på valg. Karsten Sølling ønsker at forsætte og genvælges. Hans Eilif 
Jørgensen har været revisor gennem mange år og har nu ønsket at stoppe. Bestyrelsen får af 
generalforsamlingen lov til at finde den rette m/k til posten og vil arbejde videre med sagen. 
 
13. Eventuelt 
Søren Schwartz Sørensen foreslår at der nedsættes et transplantationsudvalg. Der vil blive 
arbejdet videre med dette. 
Bente Jespersen spørger til om opfølgningen af levende donorer eventuelt kan foregå på de 
lokale nefrologiske afdelinger, alternativt hos egen læge. Det er besluttet i Scandiatransplant 
at de levende donorer skal tilbydes follow-up efter 1 og 5 år, hvor der skal måles blodtryk, 
blodsukker og urin-albumin samt udfyldes et 10 punkts skema. Et års kontrollen foregår på 
transplantationscenteret mens 5 års kontrollen mest naturligt afvikles på det nefrologisk center 
i hjem amtet. 
 
Der er indkommet et forslag til generalforsamlingen om længden af årsmødet. Emnet tages 
også op af flere medlemmer. Der er generel enighed om mødets aktuelle udstrækning fra 
fredag til søndag er for langt. Ved meningstilkendegivelse fra salen er et møde der strækker 
sig fra fredag til lørdag det mest favorable. Bestyrelsen vil overveje længden af årsmødet. 
 
 
Odense 12. april 2006 
Lena Helbo Taasti 


