
Referat  
Dansk Nefrologisk Selskab´s bestyrelsesmøde  

21. september 2006, Odense 
 
 

Mødedeltagere: 
Hans Dieperink (formand), Jens Kristian Madsen (næstformand), Claus Bistrup, Ewa Lewin, Peter 
Clausen, Lena Helbo Taasti. 
 
 
1. Referat fra bestyrelsesmøde 15. maj 2006 
Godkendtes 
 
2. Årsmøde 2007 
Dansk Nefrologisk Selskabs årsmøde 2007 afholdes 13-14. april i Aarhus. Det gennemgående tema 
bliver transplantation. Der er inviteret danske og udenlandske foredragsholdere. Det foreløbige 
program kan findes på www.nephrology.dk. Bestyrelsen beslutter at forespørge Gunnar Tyden om 
han vil holde et indlæg om nyretransplantation ABO uforlig. Der arbejdes videre med det endelige 
program.  
Middag fredag aften afholdes på AROS kunstmuseum. 
Der skal ved generalforsamlingen vælges ny formand, da Hans Dieperink har været formand i 4 år. 
Der foreligger en liste over tidligere formænd siden selskabet blev stiftet 16. januar 1969. 
 
3. Efterårets møder 
31.10 afholdes medlemsmøde i Skejby om hjemmehæmodialyse. Sygeplejerskerne vil blive 
inviteret til at deltage via FS Nefro. Endeligt program foreligger endnu ikke. 
7.12. afholdes møde i København om anæmi. Ian McDougall har givet tilsagn om at give de 
foredrag der måtte aflyses ved symposiet 7. april grundet sygdom. 
Der arbejdes videre med et møde om dialyse access først i det nye år. 
 
4. Status på specialespecifikke kurser 
Der afholdes 2 kurser dette efterår og 3 næste år. 
 
5. Forskningstræningskursus 
Der planlægges et 2-dages nefrologisk kursus. Kaj Anker Jørgensen, Bente Jespersen og Claus 
Ølgaard er forespurgt om de vil være tovholdere. Hver kursist medbringer et beløb fra deres 
respektive region til kursusudgifter. 
 
6. Rekrutteringskursus 
 
Der er planlagt nyt kursus i januar 2007. Endeligt program foreligger ikke, der bliver formentlig 
flere mindre justeringer. 
 
7. Revisor 
Det er ikke lykkedes at finde en revisor endnu. Der tales om nye mulige og en kandidat vil blive 
forespurgt. 
 
 

www.nephrology.dk


8. Ansøgning om medlemskab 
Læge Kenneth Nielsen, med. Afd., SVS Esbjerg, netop afsluttet introstilling i nefrologi og agter at 
blive nefrolog. 
Læge Rie Glerup, nefrologisk afd., Aalborg Sygehus, introstilling i nefrologi 
Overlæge Else Rasmussen, nefrologisk afd., Holbæk 
Læge Belen Redal-Baigorri, netop påbegyndt hoveduddannelsesstilling i nefrologi.  

 
9. Eventuelt 
Den indtægt DNS har i forbindelse med udstillingen ved årsmødet er momspligtig. Momsbeløbet er 
derfor tilbagebetalt til LIF. 
Registerudvalget har afholdt møde, der orienteres kort om dette. Referat fra mødet vil om kort tid 
være tilgængeligt på www.nephrology.dk 
Målbeskrivelsen skal inden for en overskuelig fremtid revideres. 
DADL skal fra 2006 opkræve moms på alle ydelse. I indeværende år dækker DADL hele udgift, 
men fra 2007 lægges momsbeløbet til den eksisterende pris. Som følge af dette vil DNS fremover 
kun udsende information via den mailservice der er relateret til DNS hjemmeside. 
 
10. Næste møde 
Planlægges foreløbigt sammen med det påtænkte møde om dialyse-adgangsveje, februar 2007 
 
 
Odense 29.09.06 
Lena Helbo Taasti 
Referent 

www.nephrology.dk

