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1. Afbud Iain Bressendorff og Jens S Iversen 

2. Dagsorden godkendt 

3. Referat fra bestyrelses den 4. dec. 2018 godkendt uden bemærkninger 

4. Møder:  

 Forårsmøde 4. april 2019: Program næsten på plads. Der er planlagt fællessession med 

Dansk Hæmatologisk Selskab som eftermiddagsprogram. Der udsendes nyhedsmail og 

program uploades på hjemmesiden primo februar. LVS ansøges tilskud til udenlandske 

foredragsholdere. 

 Årsmødet 10.+11. maj 2019 Odense Koncerthus. Forbavsende lille tilslutning fra udstillere. 

Det besluttes at rykke tidl. samarbejdspartnere fra industrien ift. at afklare årsagen til den 

manglende opbakning.(Tovholder KB). Programmet offentliggøres ila. februar på 

hjemmesiden. Deltagergebyr 500kr for medlemmer inkl forplejning under mødet. Separat 

middag 10.maj fuld egen betaling. Overnatning til meget favorabel pris 650 kr pr. enkelt 

værelse pr. person ved tidlig tilmelding. 

5. Nyt fra udvalg 

 DNSL der arbejdes på jobopslag til ny registeransvarlig og redaktør i DNSL ovl. James Heaf 

bidrager i processen. Der forventes snarligt jobopslag via hjemmesiden med advisering via 

nyhedsbrev (tovholder HT/KB). Der forventes ansættelses samtaler i maj 2019. 

 Opfølgning dimensionerings/nomineringsrapport på forespørgsel fra uddannelsesudvalget. 

MR undersøger om SST evt. er i gang med opfølgning. 

 GN arbejdsgruppen: Der er besluttet årlig revurdering af holdningspapiret. Mhp. 

sammensætning af udvalget afventes tilbage melding fra Ålborg, Rigshospitalet og 

Odense(tovholder DH) Ovl. Peter Marckmann, Roskilde har forfattet kondensat af KDIGO 

guidelines 2012 og DNS guidelines 2018 – glomerulonefrit ”lommeformat”. Revideres i GN-

arbejdsgruppen inden dette gøres tilgængeligt via hjemmesiden.  

6. Orientering fra formanden 

 RKKP - Invitation til indstilling af nye emner til Lærings- og Kvalitetsteams (LKT) Rundsendt 

til afd.ledelserne. (Tovholder HT) 

 Økonomi: Beholdningen i DNS forskningsfond er reduceret 631000kr seneste kalender år. 

Udbytte til fondsuddelingen i marts 2019 forventes betydeligt reduceret sammenlignet 

med tidligere år. Forventet beløb til uddeling ca 225.000kr.  

7. Eventuelt 

 Inspektorrapport fra Holbæk Medicinsk afd. 2018 er nu tilgængelig på link: 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-

inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/holbaek-

sygehus/~/media/DF0644FD176D4875910E718F1827FDEA.ashx  

 Danske Banks regnskabsafdeling udtrykker bekymring omkring medlemmer af bestyrelsen 

kan ansøge fondsmidler. Da Nefrologien er et lille speciale og da mange nefrologer er 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/holbaek-sygehus/~/media/DF0644FD176D4875910E718F1827FDEA.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/holbaek-sygehus/~/media/DF0644FD176D4875910E718F1827FDEA.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/holbaek-sygehus/~/media/DF0644FD176D4875910E718F1827FDEA.ashx


forskningsaktive, vil det forekomme ofte, at der i forbindelse med ansøgninger til 

forskningsprojekter i DNS optræder enten nuværende eller tidl. bestyrelsesmedlemmer 

som ansøgere eller at bestyrelsesmedlemmer optræder i projektgruppen af det ansøgte 

projekt. Dette har også været tilfældet ved tidl. fondsuddelinger. Bestyrelsen i DNS kan 

imødekomme, at der ved kommende uddelinger specifik føres til referat, at tildelte er 

bestyrelsesmedlem og dokumentere eventuelle overvejelser i forbindelse hermed. Der 

arbejdes hen imod en løsning, hvor bestyrelsesmedlemmer fortsat kan ansøge på lige fod 

med øvrige medlemmer af DNS.  

 DNS App forsvundet fra app store. IT-support firma er ikke kontaktbart. Der arbejdes i at 

lade app’en genopstå.(tovholder KB) 

 Idékatalog til nyreskolen fra Nyreforeningen. DNS synes det er en god ide at få input fra 

patienter. Sammensætningen af nyreskoletilbuddet påhviler dog de lokale afdelinger under 

hensyntagen til afdelingens øvrige tilbud af patientuddannelse. 

 Efterårsmødet i DNS planlægges i Århus. 

8. Næste møde  

 4/4 2019 på OUH, kl 8-11.30 primært mhp. fordeling af fondsmidler. Modtagne 

Ansøgninger rundsendes umiddelbart efter deadline for ansøgning den 3/2-19  

 9/5 2019 kl 17 Odense. 

 


