Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab
den 21. februar 2008, Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet
Deltagere: Anne-Lise Kamper; Jens Kristian Madsen, Ewa Lewin, Thomas Elung-Jensen
(sekretær)
Afbud: Per Ivarsen Claus Bistrup, Lena Helbo Taasti
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 4. 10. 2007 er tidligere godkendt
1. Årsmøde 2008
Program: Er fastlagt, fremgår af hjemmesiden.
Annoncering: Selskabets medlemmer inviteres til mødet/indkaldes til generalforsamling både via
e-mail og almindelig brevpost. Selskabets sekretær har sendt personlig invitation til nye medlemmer
og medlemmer i hoveduddannelsesstilling.
Sponsorstøtte: Der er opnået i alt 140.000 kr. i sponsorstøtte til mødet, hvilket medfører, at
deltagerudgifter, herunder til hotelovernatning, kan holdes på det vanlige niveau. Bestyrelsen
vurderer, at dette har stor betydning for yngre medlemmers tilslutning til årsmødet.
Foredragskonkurrence: Den tidligere sponsor af 1. præmien har ikke længere mulighed for at
sponsorere. Der vil blive søgt opnåelse af en ny sponsoraftale, således at vinderen af
foredragskonkurrencen kan blive præmieret med rejse og ophold til ASN mødet i Philadelphia
november 2008. Konkurrencens 2. præmie er uændret et grant fra EDTA, der omfatter
registreringsgebyr til EDTA kongressen 2008 samt 3 års EDTA medlemskab. Præmien suppleres
via selskabets rejsefond med kr. 4.000,- til rejse- og opholdsudgifter.
Medlemmer til bestyrelsen: Ewa Lewin udtræder efter 4 år i bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler, at
det nye bestyrelsesmedlem er Yngre Læge og foreslår afdelingslæge, ph.d. Marianne Rix,
Nefrologisk afdeling, Rigshospitalet. Claus Bistrup er på valg og indstilles til genvalg.
Mommsens legat 2008: Tildeles overlæge Johan Vestergaard Povlsen, Nyremedicinsk afd., Århus
Universitetshospital, Skejby, og afdelingslæge ph.d. Peter Clausen, Nefrologisk afd., Rigshospitalet.
Fausbølls legat 2008: Såfremt DNS får mulighed for at indstille en kandidat, indstilles Bjarne
Ørskov, Herlev Hospital.
.
Roche legat til deltagelse i Harvard nefrologikursus: tildeles afdelingslæge, ph.d. Pernille Mørk
Hansen, Nefrologisk afd., Regionshospitalet Hillerød, og afdelingslæge ph.d. Karin Skov,
Nyremedicinsk afd., Århus Universitetshospital, Skejby

2. Abstracts til årsmødet
Der er indkommet i alt 15 abstracts, som alle accepteres til mundtlig præsentation.

3. Udvalg og tillidshverv

Der besluttes følgende:
Dansk Medicinsk Selskab: Med sin udtræden af DNS bestyrelse ønsker Ewa Lewin at fratræde som
selskabets repræsentant i Dansk Medicinsk Selskab, erstattes af Anne-Lise Kamper
Inspektorer i nefrologi: se punkt 11
Koordinerende uddannelsesudvalg: Søren Madsen erstattes efter sin pensionering af Stine Kvist,
Nyremedicinsk afd., Århus Universitetshospital, Skejby
Regionsrepræsentanter til vurdering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Region Nord: Søren
Madsen og H.E. Hansen er fratrådt efter pensionering. Øvrige repræsentanter fortsætter.
Hjemmesidens liste over repræsentanter i udvalg vil blive opdateret

4. Videnskabelige møder efterår 2008
Der er planlagt to videnskabelige møder i efteråret 2008.
Den 2.10.2008, København, emnet ”Vasculitis” med foredragsholderne fra Mayo-klinikken.
Mødeansvarlige: Lena Taasti og Wladimir Szpirt. Medlemmer af Dansk Rheumatologisk Selskab
vil blive inviteret.
Den 20.11.2008, præsentation og diskussion af rapport vedr. Vurdering af nyrefunktion og
proteinuri, se tidligere mødereferat. Fællesmøde med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi.
Medlemmer af Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi vil blive
inviteret. Mødested endnu ikke fastlagt, mødeansvarlig vil besluttet ved næste bestyrelsesmøde.

5. Ansøgninger til forskningsfond
Det besluttes at overføre kr. 50.000,- fra selskabets driftsbeholdning til forskningsfonden.
Der er 12 ansøgninger til uddelingen i 2008 og det samlede ansøgte beløb er kr. 1.047.825,-. Der er
kr. 300.000 til uddeling, som tildeles 10 ansøgere med beløb fra kr. 25.000,- til kr. 50.000,-. Bjarne
Ørskov vil blive indstillet til at modtage støtte fra Ellen og Aage Fausbølls Helsefond, såfremt
bestyrelsen til efteråret får mulighed for dette.

6. Ansøgninger til rejsefond
Der er 3 ansøgninger til uddelingen i 2008. To ansøgere tildeles henholdsvis kr. 4.000,- og kr.
6.000,- til deltagelse i internationale møder. Et beløb på kr. 4.000,- vil blive anvendt som
supplement (dækning af rejse- og opholdsudgifter) til 2. præmien i årsmødets
foredragskonkurrence. Denne præmie består primært af et grant fra EDTA, der omfatter
registreringsgebyr til EDTA kongressen 2008 i Stokholm samt 3 års EDTA medlemskab.

7. Landsregistret
Der foreligger nu en papirudgave (fotokopi) af årsrapporten 2006. Rapporten er ikke sendt ud til
medlemmerne, vil blive uddelt ved årsmødet.
Der har været møde i Registerudvalget den 5.12.2007, referat forefindes på hjemmesiden.
Registerudvalgets beslutning om at begrænse dataoverførsel til EDTA-registret samt at afstå fra
deltagelse i et udviklingsprojekt sammen med EDTA-registret har ført til, at den registeransvarlige,
James Heaf, ønsker at overveje sin fremtid i funktionen.
Der har der været et positivt møde med Danske Regioners databasesekretariat vedr. DNSL`s
økonomiske problemer.

2

Næste møde i registerudvalget finder sted den 5.3.2008. For yderligere information om DNSL
henvises til referat fra dette møde.

8. Specialerapport
Specialerapportgruppen (Hans Dieperink, Jens Kristian Madsen, Kjeld Otte, Peter Clausen, Jakob
Sølling, Knud Rasmussen, Bo Feldt-Rasmussen, Søren Madsen/Kaj Anker Jørgensen og Stella
Dresler) har afsluttet sit arbejde. Rapporten vil blive publiceret via Sundhedsstyrelsen.

9. Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Nefrologi
Bedømmelse af ansøgere til hoveduddannelsesstillinger: Arbejdsgruppen (Jens Kristian Madsen
(formand), Inge Eidemak, Bo Feldt-Rasmussen, Knud Rasmussen og Lena Helbo Taasti) har
udarbejdet udkast til faglige profil, som skal anvendes ved bedømmelse af ansøgere til
hoveduddannelsesstillinger.
Revision af specialespecifik del af målbeskrivelse: Arbejdsgruppen (Jens Kristian Madsen
(formand), Pernille Mørk Hansen, Julie Bryndum og Jesper Juul Larsen) til revision af den
specialespecifikke del af målbeskrivelsen for hoveduddannelse i Intern Medicin:Nefrologi har sendt
udkast til høring hos de ledende overlæger/funktionsledere på landets nefrologiske afdelinger,
specialets professorer, kursuslederne for de specialespecifikke nefrologiske kurser, DNS
landsdækkende koordinerende uddannelsesudvalg samt DNS bestyrelse.
Jens Kristian Madsen oplyser, at udgifter i forbindelse med revisionsarbejdet formentlig vil blive
refunderet af Sundhedsstyrelsen.
.
10. Specialespecifikke kurser
Der er ingen afklaring om varetagelsen af det administrative arbejde i forbindelse med kurserne og
ingen ny hovedkursusleder. Anne-Lise Kamper har deltaget i et møde arrangeret af
Sundhedsstyrelsen vedr. kurserne, hvor også alle andre specialer deltog. Mødets primære formål var
en diskussion af pædagogiske forhold. Bestyrelsen holdning til den urimelige administrative byrde,
som kurserne er, for de videnskabelige selskaber blev anført. Sundhedsstyrelsen oplyste at ville
indkalde selskabet til et møde.

11. Inspektorordningen
Selskabet har indstillet Jon Waarst Gregersen til juniorinspektor. Hans Erik Hansen ønsker efter sin
pensionering at ophøre som inspektor, men har efter bestyrelsesmødet givet tilsagn om at fortsætte,
indtil en afløser er fundet. Bestyrelsen vil opfordre overlæge Henning Danielsen, Nefrologisk afd.,
Viborg Hospital.

12. Orientering fra formanden
Diabetesforeningen har inviteret til et møde, Diabetes Tinget 2008, den 8.4.2008 om fremtidens
forebyggelse og behandling af diabetes. Bestyrelsen vil forespørge Bo Feldt-Rasmussen,
Nefrologisk afd., Rigshospitalet, om at repræsentere selskabet.
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Lægeforeningen har inviteret til specialeforumdag om efteruddannelse den 3.4.2008. Jens Kristian
Madsen og Mette Damholt, Nefrologisk afd., Rigshospitalet, har på baggrund af deres erfaringer
med rekrutteringskursus for Yngre Læger overvejet efteruddannelseskurser og vil repræsentere
selskabet.
Pædiatrisk Selskab har inviteret en række videnskabelige selskaber til møde den 27.2.2008 om
ungdomsmedicin. Selskabet vil forespørge Helle Thiesson, Nefrologisk afd., Odense, og Søren
Schwartz Sørensen, Rigshospitalet, om at repræsentere selskabet.
Anne-Lise Kamper har sammen med formanden for Dansk Transplantationsselskab deltaget i
vurdering af ansøgere til Nyreforeningens forskningsfond og skal medvirke ved uddelingen den
29.2.2008.
Region Syddanmark har anmodet om bistand ved etablering af en ordning til faglig bedømmelse af
ansøgere til overlægestillinger. Man ønsker for hvert speciale at udarbejde en liste over mulige
deltagere i bedømmelsesudvalg. Da den tidligere §14-vurdering er ophørt, finder bestyrelsen ikke
behov for at udpege medlemmer.
Johan V. Povlsen, Århus Universitetshospital, Skejby, har foreslået, at der etableres et forum for de
uddannelsesansvarlige overlæger på de nefrologiske afdelinger. Bestyrelsen er enig i behovet, men
kan ikke påtage sig at organisere dette.
Selskabet har bidraget til Ugeskrift for Lægers årlige artikelserie skrevet af specialerne med artiklen
"Forbedrede behandlinger i nefrologien". Artiklen blev på opfordring fra bestyrelsen forfattet af
Bente Jespersen, Århus Universitetshospital, Skejby.
Selskabet har modtaget et overskud fra Nordiske Nyredage 2007, Euro 2100,-.

3. Eventuelt.
Intet

Næste møde afholdes i forbindelse med årsmødet den 4. april 2008, kl 11 på Herlev Hospital.

København, den 6. marts 2008

Anne-Lise Kamper
Formand
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