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Deltagere: Anne-Lise Kamper; Thomas Elung-Jensen (sekretær), Per Ivarsen, Lena Helbo Taasti, Marianne Rix, Else Randers, 

Jeppe Hagstrup Christensen 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 9. december 2010 er godkendt og tilgængeligt på hjemmesiden. 

Videnskabelige eftermiddagsmøder 
 

Der er planlagt to videnskabelige møder:   

- 3. marts 2011, København. Bo Feldt-Rasmussen vil i sin egenskab af nylig tiltrådt professor i nefrologi arrangere mødet. 

Thomas Elung-Jensen og Jeppe Hagstrup er bestyrelsens medarrangører.  

- Primo oktober, Odense. Martin Tepel vil i sin egenskab af nylig tiltrådt professor i nefrologi blive inviteret til at 

arrangere mødet. Lena Taasti/Jan Carstens er bestyrelsens medarrangør.   

I 2012 stiles efter møde arrangeret af Henrik Birn, ligeledes i egenskab af nylig tiltrådt professor i nefrologi. Andre mødeemner 

er de kommende reviderede guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved 

kronisk nyresygdom samt den kommende reviderede cystenyrerapport.           

Ansøgninger til forskningsfond 

Der er 18 ansøgninger til uddelingen i 2011, og det samlede ansøgte beløb er kr. 1.882.149,25. Det besluttes at overføre kr. 

50.000,- fra Platz legatet samt 150.000,- fra driftskontoen til forskningsfonden. Der er således kr. 335.000,- til uddeling, som 

tildeles 9 ansøgere med beløb fra kr. 25.000,- til kr. 60.000,-.  

Ellen og Aage Fausbølls Helsefond 

Dinah Sherzad Khatir, Aarhus Universitetshospital, Skejby, vil blive indstillet til at modtage støtte fra Ellen og Aage Fausbølls 

Helsefond, såfremt bestyrelsen til efteråret får mulighed for dette. 

Ansøgninger til rejsefond  

Der er 9 ansøgninger til uddelingen i 2011, og det samlede ansøgte beløb er kr. 79.024,-. Fem ansøgere tildeles kr. 4.000,- til 

6.000,- til deltagelse i internationale møder.   
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Orientering 

- DRG udvalget har udarbejdet kodevejledning i DAGS – nefrologi 2011, som vil blive sendt til alle medlemmer pr mail og 

lagt på hjemmesiden. 

- Jeppe Hagstrup Christensen og Anne-Lise Kamper har udarbejdet en artikel til Ugeskrift for Læger`s artikelserie skrevet 

af specialeselskaberne: Bedre behandling af kroniske dialysepatienter. 

- DNS er efter indstilling til og udpegning af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) (tidligere Medicinsk Selskab) 

repræsenteret i to af fem arbejdsgrupper, som Sundhedsstyrelsen har nedsat vedr status og perspektivering af 

speciallægeuddannelsen. 1) Specialestrukturen: Knud Rasmussen, 2) Speciallægeuddannelsen: Gennemførelsen i den 

kliniske enhed: Lena Helbo Taasti. 

Eventuelt 

- Bestyrelsen er tilbudt en UEMS repræsentantation, Else Randers udpeges. 

Næste bestyrelsesmøder  

- Den 3. marts 2011 kl. 12 på Rigshospitalet 

- Den 12. maj 2011 kl. 10-11 Tivoli kongrescenter (kommende bestyrelsesmedlemmer inviteres) 

 

København, den 15. februar 2011 

Anne-Lise Kamper    

Formand  

 


