Referat fra Generalforsamling
Dansk Nefrologisk Selskab
Herlev Hospital, 5.april 2008
1. Dirigent
H.E. Hansen blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen var indkaldt lovligt og rettidigt.
2. Formandens beretning
Anne-Lise Kamper fremhævede to væsentlige punkter i formandsberetningen: status for DNSL
og uafklarede forhold vedr. DNS involvering i speciallægeuddannelsens specialespecifikke
kurser. Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
3. Uddeling af Jytte Mommsen født Købler’s Legat
Legatet blev tildelt overlæge Johan Vestergaard Povlsen, Århus Universitetshospital Skejby og
afdelingslæge, ph.d. Peter Vilhelm Clausen, Rigshospitalet. Legatuddelingen blev motiveret af
Anne-Lise Kamper.
4. Roche Legat til deltagelse i Harvard Nefrologikursus
Legatet blev tildelt afdelingslæge, ph.d. Pernille Mørk Hansen, Regionshospitalet Hillerød og
afdelingslæge, ph.d. Karin Skov, Århus Universitetshospital, Skejby. Legatuddelingen blev
motiveret af Anne-Lise Kamper.
5. Selskabets regnskab
Ingen kommentarer.
Selskabets revisorerer H.E.Hansen og Karsten Sølling accepterede at fortsætte.
6. Kontingent for kommende år
Vedtaget uændret. Kontingentet er 300 kr. for ordinære medlemmer og 3000 kr. for
firmamedlemmer. Medlemmer over 70 år betaler ikke kontingent.
7. Meddelelser fra Registerudvalget
Behandlet i formandens beretning.
8. Meddelelser fra EDTA`s National Coordinator
Ingen.
9. Meddelelser vedrørende UEMS
Ingen
10. Meddelelser vedrørende inspektorordningen
H.E.Hansen redegjorde kort for inspektorordningen. Der udføres 2 inspektorbesøg af 3 dages
varighed årligt. Uddannelsen i nefrologi fungerer i hovedtræk godt, men der er problemer med
opnå tilstrækkelig bredde. Som følge af sin pensionering fratræder H.E.Hansen som inspektor,
erstattes af overlæge Henning Danielsen, Regionshospitalet Viborg. Hoveduddannelseslæge Jon
Waarst Gregersen, Regionshospitalet Holstebro tiltræder som juniorinspektor.

11. Meddelelser vedrørende speciallægeuddannelsen
Jens Kristian Madsen gav en kort opdatering. Den postgraduate uddannelse består nu af en
basisuddannelse, en introduktionsuddannelse og en hoveduddannelse.
Til hoveduddannelserne vil der snart være nye ansøgningsprocedurer og nye metoder til
vurdering af ansøgerne.
Der er beklageligvis et faldende antal ansøgere til hoveduddannelsesstillingerne.
Der foreligger nu en revideret målbeskrivelse for den specialespecifikke del hoveduddannelsen
udarbejdet af en arbejdsgruppe under DNS. Målbeskrivelsen vil blive tilgængelig på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
12. Status på udvalg
Der henvises til listen over udvalg under DNS på selskabets hjemmeside
13. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Marianne Rix, Rigshospitalet, blev nyvalgt til bestyrelsen.
Claus Bistrup, Odense Universitetshospital blev genvalgt.
Ewa Lewin, Herlev Hospital, var ikke på valg og trådte dermed ud af bestyrelsen. Ewa Lewin
blev takket for sin store arbejdsindsats i bestyrelsen.
14. Eventuelt
Intet
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