
Referat fra Bestyrelsesmøde i 
DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 

torsdag, den 23. januar 2003 
Biblioteket, 2132, Rigshospitalet 

 
Deltagere: Anne-Lise Kamper, Kjeld Otte, Bente Jespersen, Inge Eidemak, Johan 
Vestergaard Povlsen, Peter Clausen og Bo Feldt-Rasmussen 
 
1.Referat fra bestyrelsesmøde 28. november 2002 godkendt. 
 
2.Common trunk samt hoveduddannelse i intern medicin/nefrologi  
 
Sundhedsstyrelsen havde 26. november 2002 fremsendt udkast til bekendtgørelse om 
uddannelse af speciallæger til høring i blandt andet de videnskabelige selskaber. På 
vegne af Dansk Nefrologisk Selskab havde formanden protesteret mod at 
hoveduddannelsen i nefrologi, der skulle omhandle 72 måneder, tilsyneladende nu også 
skulle inkludere 12 måneders introduktionsuddannelse. Det er helt uacceptabelt, og denne 
protest er fremsendt. 
 
Selve målbeskrivelsen for hoveduddannelse i intern medicin/nefrologi havde af selskabets 
bestyrelse været sendt til høring blandt Danmarks administrerende overlæger og 
professorer med henblik på videre distribution og diskussion. Selskabet havde modtaget 
respons fra Viborg, Esbjerg, Skejby, Aalborg, Holstebro samt Rigshospitalet. Mange 
kommentarer var samstemmende:  
 

- praktiske håndgreb som nyrebiopsi, P-rørsanlæggelse, ultralyd etc. udføres ikke af 
nefrologer i alle dele af landet. At anføre disse procedurer som en del af 
speciallægers minimumskompetencer indebærer, at alle skal beherske 
undersøgelsesteknikkerne, og det er ikke realistisk.  

- uddannelseslængden fandt mange var for kort 
- urologisk sideuddannelse, som vi kender den, fandt mange var unødvendig, og 

flere foreslog, at den blev erstattet af enten fokuserede ophold, kurser eller planlagt 
overværelse af et vist antal kirurgiske indgreb 

- flere fremlagde overvejelser om uddannelsens fordeling på 
universitetsafdelinger/centralsygehuse. Dette punkt er væsentligt men ikke til debat 
i den nuværende fase, hvor målbeskrivelserne tilrettelægges. Diskussionen skal 
naturligvis føres i selskabet (se undervisningsdagen 2. maj 2003).  

 
 

Vedrørende common trunk: 
 
Landets tre regioner nord, syd og øst har alle repræsentanter fra nefrologien. Bestyrelsen 
enedes om at indkalde to personer fra hver region, herunder formændene fra hver region 
til møde tirsdag den 25.3.2003 kl. 10.00-16.00. Deltagerne burde repræsentere regionen 
samt universitetshospitalet i regionen. Man besluttede at indkalde fra nord: Jens Christian 
Madsen samt repræsentant fra Skejby Sygehus. Fra Syd Jan Hardam Kristiansen samt 
repræsentant fra Odense Universitetshospital. Øst Inge Eidemak samt Bo Feldt-
Rasmussen. Derudover ville Mette Damholt samt Michael Munch der havde deltaget aktivt 



i udarbejdelsen af målbeskrivelserne blive inviteret. Hovedformålet med mødet er at 
afklare, hvordan man i regionerne får indflydelse på, at stillingerne i common trunk i 
passende omfang også får repræsentation fra nefrologiske afdelinger på både 
centralsygehuse og universitetshospitaler. Man vil forsøge at koordinere denne indsats, så 
det blev nogenlunde ensartet i landet. 
 
Man må bl.a. se i øjnene, at kommende nefrologiske speciallæger møder til den første 
ansættelse i en nefrologisk afdeling på et tidspunkt der svarer nogenlunde til tiltrædelsen i 
en fase 3 stilling i dag. Dette kan medføre ganske mange diskussioner om forvagt versus 
bagvagt, centralsygehus versus universitetshospital. 
 
3.Årsmøde 2003 bliver afholdt 2. og 3. maj på Herlev Sygehus.  
 
Deadline abstracts: 1.3.2003. 
 
Tentativt program for 2. maj 2003: 
 
Mødet starter kl. 10.00 og slutter med middag kl. 19.30.  Dagen omhandler: Uddannelse 
intern medicin/nefrologi, Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister – Årsrapporten, 
Symposium med emnet: Kardiovaskulær sygdomme hos den nefrologiske patient, 
sponsoreret af Wyeth.  
 
Vedrørende selve årsmødet 3. maj: Claus Brun Lecture: Allan Flyvbjerg. Mommsens 
Legat: Arne Høj Nielsen og Susanne Bro. 
 
Symposium om kardiovaskulære sygdomme har som ansvarlige: Bo Feldt-Rasmussen og 
Anne-Lise Kamper. 
 
Nærmere detaljer om dagene følger. 
 
4.Efterårets møder: Følgende emner blev diskuteret:  
 

- dialyseadgange 
- muskelfunktion, metabolisk og fysisk hos uræmikere 
- dialyse – en ret for alle også terminalt syge og demente: Etiske aspekter 
- dialysekvalitet, calcium-fosfat samt uræmisk osteodystrofi, sponsor: Fresenius og 

Leo 
 
5.En henvendelse om temadage fra Fresenius/Løven se pkt. 4. 
 
6.Foreningens love. De længe lovede ændringsforslag til foreningens love vil blive fremlagt 
til afstemning på generalforsamlingen. Vi forventer ikke, at de kan vedtages, idet det er 
sjældent at mere end halvdelen møder op. De skal så efterfølgende til urafstemning.  
 
7.Rejsefond. Ansøgningsfrist 15.2.2003. 
 
8. Forskningsfond. Ansøgningsfrist 15.2.2003. 
 



9.Ny vejledning om bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger. En sådan vejledning er 
sendt til høring og blevet uddelt til bestyrelsens medlemmer med henblik på kommentarer. 
Der vil stadig foreligge krav om ansættelse på mere end en afdeling, inden for det 
pågældende speciale samt om ansættelse i stilling med et tilsvarende niveau som den 
ansøgte stilling. Der vil således fortsat ske en §14 vurdering, men sammensætningen af 
dette udvalg er bl.a. til diskussion. 
 
10.Regnskab. Ingen kommentarer. 
 
11.Eventuelt. Danish Cardiovascular Research Academy er en forskerskole på 
hjemmesiden www.pharmacol.ku.dk og senere www.dacra.dk . Der var enighed om at lave 
link til denne på selskabets hjemmeside. 
 
Klaus Ølgaard, Rigshospitalet, har på selskabets vegne skrevet et indlæg om 
Calcimimetica og uræmisk hyperparathyreodisme til Ugeskrift for Læger; det årlige 
nummer med nyt fra de videnskabelige selskaber. Der blev udtrykt stor tilfredshed med 
dette. 
 
Vedr. UEMS ønsker Henrik Daugaard at træde ud af udvalget og Inge Eidemak vil blive 
indstillet til valg på generalforsamlingen. 
 
Vedr. Inspectorordningen er der udpeget inspectorer i region Nord (Erling Bjerregaard 
Petersen) samt i region Syd (Robert Smith Petersen og Birger Broch Møller). Vedrørende 
sidstnævntes engagement vil selskabet forhøre sig om det drejer sig om intern medicin 
eller nefrologi. 
 
Hans Dieperink har accepteret at indtræde i selskabets Registerudvalg med særligt ansvar 
for samkøring af nyrebiopsiregisteret med landsregisterdata. 
 
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 19.3.2003 kl. 10.00-16.00, Biblioteket, 2132, 
Rigshospitalet. 
 
27. januar 2003 
 
Bo Feldt-Rasmussen 
Formand 

http://www.pharmacol.ku.dk/
http://www.dacra.dk/

