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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra møde 2. maj 2014 

Referatet blev godkendt 

3. Selvdeklarering på hjemmeside 

I DNS laves selvdeklarering for bestyrelsens medlemmer. Der anvendes samme formular som LVS. 

Ved hvert bestyrelsesmedlem laves på hjemmesiden link til selvdeklarering for den enkelte. 

Der laves formular som kan downloades fra hjemmeside. 

Opdateres årligt ved første bestyrelsesmøde efter årsmødet. 

Selvdeklarering af øvrige udvalg afventer at SST indfører selvdeklarering af alle læger, som der 

derefter kan linkes til. 

4. DNS samarbejde med lægemiddelindustrien 

Vi indfører selvdeklarering og synliggør bestyrelsens aktiviteter. Der vurderes ikke på nuværende 

tidspunkt at være behov for egne retningslinjer for bestyrelsens samarbejde med industrien 

5. Brug af medlemsregister til formidling af spørgeskema og andet materiale 

Vi kan ikke bruge medlemsregister til fremsendelse af spørgeskema etc. Medlemmerne har ikke ved 

registrering på hjemmesiden accepteret at deres adresse bruges til sådanne formål. 

Vi vil opfordre til at bruge Facebook som muligt chat forum for sådanne forespørgsler. Medlemmer 

opfordres til at tilmelde sig nyheder fra Facebook. Vi udarbejder vejledning med henblik på brug af 

selskabets Facebook side. Yngre nefrologer forespørges med henblik på hjælp til udarbejdelse af 

vejledningen. 

6. Hjemmesidens formål herunder billeder af prismodtagere etc. 

Der etableres fane med prismodtagere: Navne og evt billeder.  
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Både uddeling af Mommsen og foredragspriser ved årsmødet. Mommsen lægges bagudrettet så vidt 

muligt, og foredragspriser fremadrettet. Priser hvor selskabet har indstillet prismodtageren fx 

Hagedorn prisen, lægges ligeledes på siden 

Nye prismodtagere skal fremgå under ”nyheder” i 3 måneder efter uddelingen. 

Vi spørger Mona hvor mange som er tilmeldt nyhedsmail. Er der rimelig overensstemmelse med 

medlemsantallet?  

7. Ny juniorinspektor 

Tobias Bomholt indstilles som ny juniorinspektor. Ditte kontakter Tobias og SST. 

8. DNS har søgt regionernes udviklingspulje om støtte til CKD database. Har fået afslag. 

Strategi for ny ansøgning 

Nyt møde 7. oktober med deltagelse af Bo Feldt-Rasmussen, Henrik Birn, Henriette Engberg, Bente 

Nørgård, Line Riis Jølving; Sonja Wehberg, Susanne Møllerstrøm, Maja Skov Poulsen, Lisbet Brandi 

og praktiserende læger med henblik for strategi for ny ansøgning. DNS støtter fortsat at en CKD 

database etableres. 

9. Repræsentant i regionernes ansættelsesudvalg 

Vi beder Jesper Bech om nærmere redegørelse for opgaven. Lena Taasti adspørges om at stille op 

som repræsentant.  

10. Brev vedrørende jern behandling til hjemmehæmodialysepatienter. Bilag 6 

Brev til Nyrenyt om alternativer til iv jern administreret hjemme hos hjemmehæmodialysepatienter, 

idet det er blevet besluttet at iv jern kun må administreres på under tilstedeværelse af erfarent 

personale. Teksten tilrettes og godkendes. 

11. Specialeplan for nefrologi 

Der har været møde med SST forrige uge. Specialeplan er ikke helt færdig. Det er sidst diskuteret at 

ansvaret for plan for sjældne sygdomme bliver placeret på højt specialiseret afdeling. Behandlingen 

kan godt varetages på sygehuse med regionsfunktion og hovedfunktion. Samarbejde mellem højt 

specialiseret afdeling og øvrige afdelinger skal således øges. 

Dataindberetning vil indbefatte transplantationsaktivitet per måned. 

Endeligt udkast kommer i denne uge og vil blive rundsendt til bestyrelsen. 

12. Nedsættelse af gruppe til revision af DNS vedtægter. Bilag 9 

Lisbet Brandi, Henrik Birn og Iain Bressendorff vil blive bedt om at finde person fra Yngre 

Nefrologer. 

Oplæg klargøres til bestyrelsesmødet februar med henblik på godkendelse ved generalforsamling på 

årsmødet. 

13. Orientering fra udvalg 

Uddannelsesudvalg:  

Visionsplan for efteruddannelse er fremsendt.  

Bestyrelsen ser det positivt at uddannelsesudvalget arbejder med visionsplan. Bestyrelsen 

foreslår revideret oplæg med mere fokus på vision og mission, og mindre på den økonomiske 

argumentation. Bestyrelsen foreslår uddannelsesudvalget laver oplæg til årsmødets 

generalforsamling (30 min). Den foreslåede afdækning med spørgeskema støttes.  
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Forskningstræningskursus er netop afviklet med 17 deltagere. Sidste gang afholdt i 2011. Det 

synes rimeligt at der stiles mod dette afholdes hvert 3. år 

FAM udvalg: 

Arbejder med henblik på mulighed for implementering af AKI guidelines i FAM, eventuelt 

kursusudbud 

Registerudvalg: 

De nuværende indikatorer bibeholdes, og derudover laves små boble-projekter, fx bakteriæmi 

14. Bestyrelsens vision for de næste 4 år 

Nationalt forskningsprojekt fx AK behandling 

15. World kidney day: kontaktperson? 

Nyheder kan sendes til DNS sekretær og materiale vil blive lagt på hjemmesiden 

16. Næste medlemsmøde – heldagsmøde 

Program er næsten på plads. Der sendes invitation til dansk neurologisk og kardiologisk selskab 

samt andre der kunne have interesse i mødet. Der bestilles sandwich, da dette er et heldagsmøde 

17. Årsmøde 2015 afholdes 8. til 9. maj på Falkonercentret Frederiksberg.  

Der planlægges tema om akut nyreinsufficiens fredag.  

18. Repræsentant til ansættelsesudvalg HU 

Er drøftet under pkt. 9 

19. Udkast til rapporten kronisk nyresygdom. Bilag 7 

Rapporten er flot 

Det bemærkes at urin albumin indføres som standard 

Der bør laves lommeudgave til daglig anvendelse ligesom tidligere. Algoritmer skal tydeliggøres. 

Børn og voksne kunne eventuelt adskilles 

Rekommandationer kunne evt. samles forrest (inspireret af KDIGO) 

20. Orientering fra formanden 

a. Foredragsholder ved DSIM årsmøde med inflammation som tema: Per Ivarsen  

b. LVS er blevet bedt om at udpege 1 person til udvalg for psykiatri i SST. DNS har meddelt 

ingen ønsker eller potentielle kandidater i denne sammenhæng 

c. Jens Kristian Madsen har forespurgt om mulighed for at anvende selskabets adresse kartotek 

til fremsendelse af spørgeskema i forbindelse med MMU projekt. Selskabets medlemmer har 

ikke ved tilmelding givet accept af at deres adresse må bruges til kommunikation fra andre 

end DNS. Forespørgslen kan derfor ikke efterkommes. Projektet kan dog godt annonceres 

på hjemmesiden. 

d. Høring om nyt dansk kodeks for integritet i forskningen. Svar: DNS støtter op om et initiativ til 

at sikre dansk forsknings integritet således at vi også i fremtiden kan fremstå som 

troværdige samarbejdspartnere for både indenlandske og udenlandske samarbejdspartnere. 

Kodekset er langt hen ad vejen en præcisering af allerede gennemført praksis. Afsnittet vedr 

”Retningslinjer for behandling af brud på god praksis kan strammes op og gøres kortere. 
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Det er på steder handlingsanvisende i en grad som ikke er nødvendig i et ”kodeks”. Der kan 

stilles krav om at organisationerne opretter en praksis 

e. Europarådets arbejdsdokument vedrørende forskning i biologisk materiale.  

Svar: Det er vanskeligt tilgængeligt stof. Overordnet set har vi ikke nogen kommentarer til 

lovteksten. Vi synes dog at man bør bibeholde det hidtidige princip om at man efter 

anmodning til videnskabsetisk komité kan få lov til at undersøge væv der er gemt hos 

patologerne efter diagnostiske undersøgelser, såfremt det ikke skønnes at kunne skade 

patienterne - det at sende forespørgsler vil kunne virke stødende. Forinden undersøges 

selvfølgelig om pt har modsat sig noget sådant i vævsanvendelsesregisteret. Det ser der 

ikke ud til at være mulighed for ifølge den nye tekst 

Måden man kan gardere sig i fremtiden er, at hver gang der bliver taget prøver ud til 

diagnostik, da får man patienterne til at skrive under på en tilladelse til at det evt bruges 

senere til videnskabeligt formål. Det bliver lidt bureaukratisk 

f. Forespørgsel fra LVS hvorvidt foreningen har indført regler, der regulerer fx selskabets 

bestyrelsesmedlemmers samarbejde med industrien. DNS har svaret at der aktuelt ikke 

findes sådanne regler, men det er noget der skal drøftes i foreningen. 

g. LVS er blevet kontaktet af IKAS vedr. revision af akkrediteringsstandarder for sygehuse i 

forhold til specialernes arbejde med kvalitet i behandlingen. DNS er blevet adsprugt om 

mulige deltagere i fokusgruppe interview. DNS har svaret at vi ikke har nogen kadidater som 

har mulighed for at deltage 

h. Der har været inspektorbesøg i Esbjerg 

i. Høring fra SST: ”Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med private sygehuse klinikker 

og praksis – offentliggørelse af tilsynsrapporter” og ”Vejledning om registrering af og tilsyn 

med private sygehuse klinikker og praksis – offentliggørelse af tilsynsrapporter”. DNS har 

ingen kommentarer 

j. LVS har sendt NKR om distal radiusfraktur i høring. DNS har ikke nogen kommentarer. 

k. Høringssvar på DRG takster kan ses på: 

http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsoekonomi/DRG-

takster/Takster%202015.aspx 

l. LVS har bedt om udtalelse vedr NKR: Det fulde svar er tidligere fremsendt og kan fås ved 

henvendelse til sekretæren. Kort resume af svar: 

 Det er generelt positivt at SST har iværksat en proces omkring udarbejdelse af NKR. 

 Grade-metoden er en god metode til at vurdere kliniske studier med et dataindhold 

som er tilgængelig for statistisk P.g.a tidspresset med udarbejdelse af en NKR er det 

kun muligt at stille få spørgsmål (PICO), hvilket gør at den bliver et ”nedslag” på 

udvalgte punkter i et patientforløb og ikke en handlingsanvisende retningslinje hvor 

man som ”ikke ekspert” på området kan finde ud af hvordan man bedst får 

patienten 

 Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvordan retningslinjen skal 

opdateres, hvilket vil gøre at nogle af dem vil blive forældede i løbet af kort tid 

http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsoekonomi/DRG-takster/Takster%202015.aspx
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsoekonomi/DRG-takster/Takster%202015.aspx
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 Der er nogle kliniske problemstillinger, hvor NKR er relevante selvom rating baseret 

på evidens ikke bliver særlig høj, alene af den grund, at de trods manglende 

evidens udgør en udfordring i det kliniske arbejde 

m. Proteinindtag og nyresygdom. Artikel og emne til drøftelse foreslået af Peter Marckman: 

High-Protein Diets and Renal Health Peter Marckmann, MD, DMSc,* Palle Osther, MD, PhD,† 

Agnes N. Pedersen, MD, PhD, and Bente Jespersen, MD, DMSc§. Bilag 8. 

n. Lisbet deltager i Europæisk formandsmøde i ERA-EDTA i oktober 

o. Høring over bekendtgørelse vedrørende almen praksis om valg og skift af alment 

praktiserende læge og behandling hos læge i praksis-sektoren, bekendtgørelse om kodning 

og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af 

oplysninger om lægen eller klinikken og bekendtgørelse om ikrafttræden af visse 

bestemmelser i lov om ændring af sundhedsloven: DNS har ingen kommentarer 

p. Møde i SSI vedrørende digitalisering af dødsattester: DNS har meddelt ingen mulige 

repræsentanter. 

q. Person til SST følgegruppe til Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. 

DNS har ikke indstillet nogen repræsentanter. 

r. Ellen og Aage Hausbølls Helsefond. DNS indstiller Christoffer Borst på OUH. 

s. Udpegning til Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens Ekspertgruppe for en national 

forskningsstrategi på psykiatriområdet: DNS har ingen kandidater 

 

21. Ansøgninger om medlemskab 

Ansøgere blev godkendt 

22. Eventuelt 

SEB/Codan pris: indkaldelse rundsendes med henblik på forslag til indstilling til forsker og 

uddannelsespris 

Der er kommet anmodning fra yngre nefrologer om støtte til etablering af hjemmeside på 

10.000 kr. Dette kan ikke bevilges, men der kan tilbydes plads på selskabets hjemmeside 

Mads Hornum har anmodet om dækning af poster til karrieredag. Arrangementet er regionalt 

arrangeret og dækning af udgifter må søges i regionen. 

 

Lisbet Brandi  

Formand Dansk Nefrologisk Selskab 

/Ref Ditte Hansen 

 

 

 


