Referat fra Generalforsamling
Dansk Nefrologisk Selskab
Herlev Hospital
1. maj 2009

Dirigent
Svend Strandgaard blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen var indkaldt lovligt
og rettidigt.
1. Formandens beretning
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
2. Uddeling af Jytte Mommsen født Købler’s Legat
Legatet blev tildelt overlæge, dr.med. Ewa Lewin, Herlev Hospital og 1.
reservelæge, ph.d. My Svensson, Skejby. Legatuddelingen blev motiveret af AnneLise Kamper.
3. Roche Legat til deltagelse i Harvard Nefrologikursus
Legatet blev i efteråret tildelt 1. reservelæge Jesper Juul Larsen og overlæge, ph.d.
Jens Kristian Madsen, Århus Universitetshospital, Skejby. Legatuddelingen blev
motiveret af Anne-Lise Kamper.
4. Selskabets regnskab
Ingen kommentarer.
Selskabets revisorer Hans Erik Hansen og Karsten Sølling har accepteret at
fortsætte.
5. 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.
6. Meddelelser fra Registerudvalget
Registeransvarlig James Heaf redegjorde kort for DNSL`s tilfredsstillende udvikling
og takkede de lokale registeransvarlige for stor indsats i forbindelse med overgang
til den nye database, Topica.
7. Meddelelser fra EDTA`s National Coordinator
Ingen.
8. Meddelelser vedrørende UEMS
Ingen
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9. Meddelelser vedrørende speciallægeuddannelsen
Der var enighed om, at DNS ikke skal økonomisk involveres i
speciallægeuddannelsens specialespecifikke kurser. Et nylig udarbejdet notat fra
Sundhedsstyrelsen
med
forslag
til
ny
administrationsordning
for
de
specialespecifikke kurser blev drøftet. Det blev vurderet, at selskabet, såfremt
forslagene gennemføres, har medvirket til forbedrede administrative kursusforhold.
Den foreslåede honorering af delkursusleder fandtes dog stadig for lav, især da der
var tilslutning til at fortsætte med to delkursusledere per kursus. Tilstedeværende
ledende overlæger kunne ikke give et generelt tilsagn til, at delkursuslederes
kursusforberelse og kursustid kan finde sted i arbejdstiden. Der var opfordring og
støtte til, at bestyrelsen og hovedkursusleder skal fortsætte arbejde for forbedrede
kursusvilkår.
10.
Status på udvalg
Der henvises til listen over udvalg under DNS på selskabets hjemmeside
Fra DRG udvalget informerede Bo Feldt-Rasmussen om, at DRG udvalget har
udarbejdet en række ansøgninger om DRG DAGS og nye SKS koder.
11.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Else Randers, Regionshospitalet Viborg, blev nyvalgt til bestyrelsen.
Lena Taasti, Per Iversen og Anne-Lise Kamper blev genvalgt.
Jens Kristian Madsen, Århus Universitetshospital, Skejby var ikke på valg og trådte
dermed ud af bestyrelsen. Jens Kristian Madsen blev takket for sin store
arbejdsindsats i bestyrelsen.
12.
Eventuelt
Mette Damholt rettede en tak til undervisere ved rekrutteringskurserne.

København 7. maj 2009
Anne-Lise Kamper
Formand
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