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1. Valg af dirigent  

Hans Erik Hansen blev valgt som dirigent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer 

 

3. Formandens beretning  

Beretningen har været udsendt til medlemmerne. De tilstedeværende medlemmer havde ingen spørgsmål til 

beretningen. 

 

4. Uddeling af Jytte Mommsen født Køblers Legat 

Hæderslegatet blev i år tildelt Søren Schwartz Sørensen, Rigshospitalet og Mark Reinhard, Skejby Hospital for 

deres store arbejdsindsats indenfor det nefrologiske speciale og den nefrologiske forskning. 

 

5. Selskabets regnskab  

Regnskabet for 2015 havde været rundsendt til medlemmerne. Der var ingen spørgsmål til dette. 

 

6. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond  

Forskningsfondens egenkapital er 7,5 mio. Der blev i år uddelt i alt 160.000 kr. til 3 multicenter projekter og 

10.000 kr. fordelt på 4 rejseansøgninger.  

7. Kontingent for kommende år 

Bestyrelsen foreslog det årlige kontingent forhøjet til 700 kr for speciallæger, 400 kr for ikke speciallæger samt 

5000 kr. for firmamedlemskab. Dette blev godkendt uden indsigelser. 

 

8. Meddelelser fra registerudvalget  

Der var ingen meddelelser fra registerudvalget. 

 

 



9. Meddelelser fra uddannelsesudvalget, herunder fremlæggelse af resultat af undersøgelse af 

speciallægers efteruddannelse 

Uddannelsesudvalget har gennemført en spørgeskema undersøgelse til afdækning af danske nefrologers 

efteruddannelsesforhold. Denne blev fremlagt af Pernille Mørk Hansen. Svarprocenten var 64 %.  

Undersøgelsen viste blandt andet at på et år har: 

 44 % brugt færre end 6 dage om året på efteruddannelse 

 60 % haft færre end 6 lønnede efteruddannelsesdage (20 % har ikke haft en eneste) 

 63 % mener ikke de har tilstrækkelig tid til efteruddannelse 

 60 % har deltaget i international kongres 

 46 % har deltaget i DNS’s årsmøde 

 37 % har deltaget i andre DNS møder 

Vedrørende finansiering havde 70 % fået helt/delvist efteruddannelse financieret af arbejdspladsen og 48 % 

havde fået financieret efteruddannelsen af medicinal- og medicoindustrien. Der var dog forskel mellem de enkelte 

regioner. 

 

Der var enighed i forsamlingen om at forbedring af disse vilkår primært skal foregå gennem FASS og LVS. 

Bestyrelsen arbejder videre med dette. 

 

10. Meddelelser fra Yngre Nefrologer  

Iain Bressendorff formand for YN berettede at YN har afholdt to heldagsmøder samt flere regionale 

eftermiddagsmøder det seneste år. Forslag til emner, foredragsholdere eller lignende modtages gerne hos YN. 

 

11. Meddelelser fra FAM udvalget, Præsentation af AKI guideline 

Jesper Juul Larsen repræsenterede FAM udvalget. Jesper Juul Larsen berettede at udvalget har udarbejdet AKI 

guideline, som nu kommer i høring på DNS hjemmeside, samt i samarbejdende specialer. Den udarbejdede AKI 

guideline bygger på internationale guidelines. 

FAM gruppen ønsker at udvikle et fagområde for akut nefrologi. Interesserede der ønsker at deltage i dette 

arbejde kan henvende sig til Jesper Juul. Når der foreligger et oplæg til fagområdet vil dette blive sendt i høring 

blandt DNS medlemmer. 

 

12. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg, EDTA-National coordinator, UEMS, DSIM og 

inspektorer. 

Rikke Borg repræsenterer DNS i DSIM og fortalte at DSIM havde 100 års jubilæum i år. Kaj Anker Jørgensen 

repræsenterede det nefrologiske speciale på årsmødet, hvor han holdt foredrag om nyretransplantation før og nu. 

Emnet for næste års DSIM årsmøde er overdiagnosticering. 

Etablering af et akut medicinsk speciale er fortsat under overvejelse og diskussion i DSIM. 

Pernille Mørk Hansen repræsenterer DNS i UEMS. Pernille Mørk Hansen fremlagde at der i UEMS arbejdes på 

etablering af en fælles europæisk specialist eksamen. Denne er endnu ikke færdig. 

 

 



13. Valg af formand 

Lisbet Brandi er ikke på valg og fortsætter som formand 

 

14. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

Susanne Bro blev takket for sin store indsats i bestyrelsens arbejde. Jens Iversen indtræder i bestyrelsen i stedet 

for Susanne Bro. 

 

15. Valg af revisorer  

Jakob Sølling og Karsten Sølling blev genvalgt som revisorer af DNS regnskab. 

 

16. Eventuelle nye medlemmer af DNS 

Tre nye medlemmer blev optaget i DNS 

 

17. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt 

 

 

Lisbet Brandi; formand for Dansk Nefrologisk Selskab 

Referent Ditte Hansen 

 

 


