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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2. marts 2016 

Referatet blev godkendt uden ændringer 

3. Årsmøde 2016 

Programmet for årets møde er klart 

4. Nyt fra udvalg 

a. Registerudvalg 

Der blev i går afholdt fælles møde mellem DNS bestyrelse og registerudvalg. Det blev 

besluttet at prioritere at alle regioner er repræsenteret i udvalget. Helle Thiesson og Niels 

Henrik Buus vil finde repræsentant fra region syd og nord. 

Når tid kommer vil James stilling som registeransvarlig blive sat i opslag. 

Vi vil foreslå registerudvalget at der reklameres for muligheden for at lave en særrapport. 

Dette er en måde for yngre læger at stifte bekendskab med arbejdet i DNSL. 

b. Uddannelsesudvalg: forslag til revideret faglig profil 

Bestyrelsen har enkelte tilføjelser som videregives til uddannelsesudvalget. Herudover 

godkendes den reviderede profil. 

 

c. FAM/AKI udvalg 

Der foreligger nu et udkast til AKI retningslinier. 

Dette udkast bliver nu lagt på hjemmesiden og sendt ud til specialeselskaber (infektion, 

anæstesiolog, radiolog, intern medicinske specialer, akut medicinsk forening, mikrobiolog, 

urologer) Høringsfrist 20. august. 

Ved dagens generalforsamling vil Jesper Juul præsentere oplæg der beskriver etablering af 

fagområdet akut nefrologi. Dette vil senere blive sendt i høring. 

 

 

 



d. Tolvaptan 

Protokol for tolvaptanstudie er næsten klar til indsendelse til VEK. 

DNS anbefalinger for tolvaptan behandling er næsten færdige. Disse sendes rundt til 

bestyrelsen og herefter til KRIS. Samtidig lægges disse ud på hjemmesiden til orientering. 

Jens Iversen vil igangsætte arbejdet i cystenyregruppen med revision af guidelines 

 

5. DNS møder i efteråret 

Henrik Birn sørger for lokale og forplejning. 

Jon Gregersen forespørges om chair funktion for IgA nefropati 

 

6. Orientering fra formanden 

a. Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe som skal revidere KBU målbeskrivelsen. 

DNS uddannelsesudvalg har på vegne af DNS udarbejdet forslag til forbedring af den 

nuværende målbeskrivelse 

7. Eventuelt 

a. Fællesmøde vil blive foreslået Dansk Hypertensionsselskab den 9. februar 2017 kl 15-18. 

Emne forslag: blodtryksmål og målemetode. Ansvarlig Niels Henrik Buus og Rikke Borg 

b. Møde for DNS 12-15: Nefrotisk Syndrom. Henrik Birn adspørger Per Ivarsen om han vil 

være arrangør. 

c. Bestyrelsesmøder: 13. oktober kl 9 (Århus) og 9. februar kl 9 (København) 

d. DSIM årsmøde tema 2017: Overdiagnosticering. Vi skal indstille foredragsholder fra det 

nefrologiske speciale. 

Etablering af et akut medicinsk speciale er der endnu ikke endelig konsensus om i DSIM. 

 

 

 

 


