
Referat af bestyrelsesmøde i DNS  
27. januar 2021 kl. 19.30-21 

 

 

Deltagere: Helle C. Thiesson (formand), Ditte Hansen, Mark Reinhard, Mads Hornum, Jon Waarst-Gregersen, 

Iain Bressendorf, Line Aas Mortensen (referent) 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. december 2020 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Kommende medlemsmøder 

 Virtuelt forårsmøde 4. marts 2021 
o Praktisk afvikling: Muligheder for hjælp til den praktiske håndtering af det virtuelle 

system diskuteres, der indhentes tilbud fra IT-konsulent 
 

 Virtuelt årsmøde 6.+7. maj 2021 
o Program – under udarbejdelse 

 MH tjekker med JSI om foredragsholdere er informeret og har accepteret 
 JWG tjekker med Jeppe Hagstrup 

o Samarbejde med industrien – status 
HT skriver til industrien mhp. muligheder for sponsorater 
 

 Efterårsmøde 6. oktober 
o Program diskuteres – der planlægges to sessioner: 

 Hypertension (evt. i samarbejde med KDIGO og/eller fællesmøde med Dansk 
Hypertensionsselskab) (chairs MR+?) 

 HT kontakter KDIGO 

 MR kontakter DHS mhp. om de er interesserede i et fællesmøde 
 SGLT2 hæmmere til nyresygdom – DKD + CKD (chairs MH+DH) 

 2 internationale foredragsholdere (MH) + præsentation fra de to 
arbejdsgrupper  

 

 Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022 
o Økonomi 

 Underskudsgaranti – status (HT) 
Det er endnu ikke lykkedes at skaffe underskudsgaranti 

 Sponsorater (HT/MH) 
HT og MH koordinerer indsatsen – opfølgning ifm. senere bestyrelsesmøde 

o Nordisk yngre nefrolog forum – status (IB) 
 Overtages af YN’s fremtidige kandidat Anders Nordholm 
 Koordineres med yngre nefrologer i de øvrige nordiske lande 
 HT videresender kontaktdetaljer til de øvrige nordiske formænd til IB 

o Status på sociale arrangementer 
 Intet nyt 



 
4. Orientering fra formanden 

 Update fra RKKP vedr DNSL og CKD 
o Intet nyt – afventer opfølgende møde med RKKP 3/2-21 

 Høringer og andre meddelelser 
o Status på revision af speciallægeuddannelsen 

Mette Isak Abramsson er indstillet som DNS’ repræsentant 

 Revisor 
Svend Strandgaard fortsætter et år 

 
5. Status på opdatering af nephrology.dk (JWG) 

DNS har kontakt til Lau Starcke-Jensen mhp. at opdatere hjemmesiden. Der er opbakning fra 
bestyrelsen til at JWG indhenter tilbud. 
 

6. Eventuelt 

 Nedlæggelse af Mommsens legat – opfølgning 
Mommsens legat ændres til DNS ærespris – det diskuteres, om man fremover skal udvide det til 
også at inkludere undervisnings/uddannelses indsatser 
Alle sender forslag til fremtidige kandidater til Line 

 
7. Dato for næste møde: 15/2 kl. 19 

 


