
 
Referat 

 
Møde: Bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 
 

Mødetidspunkt:  Torsdag den 29. september 2005, kl. 10.00 – 15.00 
Mødested: Biblioteket, P2132, Rigshospitalet 
 
 
Mødedeltagere: Hans Dieperink (formand), Jens Kristian Madsen, Jens Dam Jensen, Inge 
Eidemak, Peter Clausen og Erik Bo Pedersen 
Fraværende: Ewa Lewin (med afbud) 
Referent: Erik Bo Pedersen 
 
 
Referat: 
 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 27. maj 2005  
Godkendtes. 

 
2. Specialespecifikke kurser 

Grundet det lave antal kursister på nuværende tidspunkt er de to kurser planlagt til dette ef-
terår, flyttet til efteråret 2006. Der stiles mod at have et kursistantal på ca. 20. 
Der foreligger nu finansieringsplan/konteringsplan fra Sundhedsstyrelsen. Der accepteres 
fortsat ikke kursuslederhonorar fra Sundhedsstyrelsens side. Kursuslederne i Dansk Nefro-
logisk Selskabs kurser er dog sikret et honorar via selskabet. 

  
3. Rekrutteringskursus 

Kurset sidste efterår var en succes med positive tilbagemeldinger, men også med et tidspres-
set program. Der planlægges nyt rekrutteringskursus 16. – 18. januar 2006 på Sandbjerg 
Gods. Der vil blive anvendt de samme undervisere, men kurset vil indeholde mere gruppe-
arbejde. 
Amgen har igen givet tilsagn om at sponsorere kurset.  
Kursusafgiften bliver dette år kr. 1500 pr. deltager. Tilmeldingsfrist ca. 07. november 2005. 
Invitationer udsendes i starten af oktober. 
Der vil blive uddelt en dialysebog til hver af kursisterne.  

 
4. Årsmøde 2006 

Planlagt til 07. – 09. april 2006. Emnet for selve årsmødet bliver anæmibehandling. Endvi-
dere ønsker bestyrelsen et symposium fredag eftermiddag, omhandlende jernbehandling ved 
anæmi. Bestyrelsen beslutter sig for at henvende sig til to foredragsholdere, som kontaktes 
af HD. 
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Som Claus Brun forelæser har professor Locatelli accepteret og ligeledes har Dr. Furuland 
fra Sverige accepteret at tale omkring data fra en livskvalitetsundersøgelse ved anæmibe-
handling. 
HD tager kontakt til potentielle sponsorer. 
 
 
Videnskabelige møder 2006/2007 

# 
Pædiatrisk nefrologi er skubbet fra efteråret 2005 til februar/marts 2006. Erik Bo Pedersen 
har haft kontakt til hollandsk forelæser, der har meldt positivt tilbage. Der mangler fortsat 
tilbagemelding fra anden udenlandsk forelæser, ligesom der vil være danske bidrag. 
 
       # 
Første efterårsmøde 2006 omhandlende hjemmehæmodialyse. Mødet skal foregå på Skejby 
Sygehus og Jens Dam Jensen og Inge Eidemak vil være tovholdere. 
 
       #  
Andet efterårsmøde 2006: Lupus nefrit og andre lidelser ved reumatologiske sygdomme. 
Tovholder: Hans Dieperink. Reumatologisk selskabs medlemmer bliver inviteret. 
 
       # 
Vintermøde 2006/2007 omkring access. Peter Clausen og Inge Eidemak vil være tovholdere. 
 

 
5. ISPD 2008.  

Desværre blev København ikke valgt som værtsby for dette arrangement. 
 

6. Ansøgning om medlemskab 
a.  Egidijus Bacevicius, Nyremedicinsk afdeling C, Aalborg Sygehus Syd, Aalborg. 

40-årig lithauisk læge i fase III uddannelse til speciallæge i nefrologi. 
 

b. Afdelingssygeplejerske Elisabeth Friborg. Har arbejdet indenfor nefrologi siden 
1979. Ønsker at holde sig orienteret indenfor nefrologien. 

 
8.  Dimensionering af den nefrologiske speciallægeuddannelse  

Erik Bo Pedersen har udarbejdet dimensioneringsrapport ”Nefrologi. Forventet udvikling i 
stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005 – 2025”. Prognosen er fremkommet ved fore-
spørgsel til de ledende overlæger på landets 15 nefrologiske afdelinger. Der er forespurgt 
om nuværende speciallæger og fase III lægers aldersfordeling ligesom afdelingernes for-
ventning til udvikling i stillingsmassen fremgår af rapporten. 
Prognosen forudser en mindre lægemangel i år 2010 på 3-7 læger og at der fremover skal 
uddannes ca. 5 speciallæger om året for at dække det kommende behov.  
Dette tal skal ses i sammenhæng med tidligere udregnet prognose ved overlæge Søren 
Schwartz Sørensen i Dansk Nefrologisk Selskabs regi i 2003, hvor der blev udregnet at der 
minimum skulle uddannes 2,92 speciallæge årligt og med frafald til administration og indu-
stri forventedes et nødvendigt antal på 4-5 pr. år. 
På baggrund af af den aktuelle prognose vil bestyrelsen tilråde at antallet af hoveduddannel-
sesforløb indenfor nefrologien nedsættes fra nuværende niveau på 11 til ca. 8. Der er dog 
behov for løbende justering og der skal udregnes ny prognose om 2 år. 
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Da der fortsat er usikkerhed om i hvor høj grad nefrologien skal overtage hypertensionspa-
tienter tidligere behandlet i intern medicinsk regi, kan behovet for nefrologer stige udover 
den i aktuelle prognose indregnede stigning. 

 
9.  Forslag om afskaffelse af udsendelse med ordinær post og udsendelse kun på e-mail 

Enstemmigt vedtaget af bestyrelsen. Skal fremover ikke annonceres i Ugeskriftet med min-
dre dette kræves for at få tilskud fra Dansk Medicinsk Selskab.  
Der tilstræbes hyppigere udsendelse af meddelelser pr. e-mail til medlemmerne, gerne med 
ordning, hvor man selv kan fravælge denne service. 
 

10. Eventuelt 
       # 

Jens Kristian Madsen ønsker flere møder henlagt til provinsen. Der var tilslutning til dette 
forslag. Møder vil hovedsageligt ligge i Odense og Århus, såfremt dette ikke er problema-
tisk for eventuelle udenlandske foredragsholdere.  
 

       # 
Jens Kristian Madsen beretter at der nu foreligger retningslinjer for forskningstræning under 
den nefrologiske speciallægeuddannelse. Forskningstræningen består af 10 dages projektar-
bejde og 10 dages forskningsrelaterede kurser. I region Nord vil der etableres et tredages 
grundkursus i medicinsk forskning for alle specialer og der skal efterfølgende således gives 
7 dages forskningsrelaterede kurser i nefrologi. Jens Kristian Madsen opfordrer til samar-
bejde på tværs af regioner vedrørende kursusaktivitet. 

 
       # 

Registerudvalget.  
Der har været møde i Registerudvalget den 19. september (se referat på hjemmesiden). Der 
er enighed om at afskaffe KT/V som kvalitetsparameter. Dette blev diskuteret i bestyrelsen, 
som tiltrådte at KT/V ikke er et optimalt mål for måling af dialysemængde. Jens Dam Jensen 
fremhævede dog at det må være relevant for fremtidige sammenligninger mellem afdelin-
gerne, at vurdere den mængde dialyse patienterne tilbydes (Jens Dam Jensen er af DNS ble-
vet bedt om at forestå et udvalg som arbejder med relevante mål for dialysemængde til an-
vendelse ved fremtidige registreringer) I stedet indføres calcium, fosfat og PTH som ny pa-
rametre, med virkning fra efteråret 2005.  
DNSL er blevet flyttet til kompetencecenter Syd.  
Ved sidste møde i Registerudvalget fremlagde Kompetencecentret krav om at der i fremti-
den laves centerspecifik opgørelse på udvalgte kvalitetsparametre. Dette blev tiltrådt af Re-
gisterudvalget. Bestyrelsen diskuterer konsekvenserne, og indstiller at man som ønske fra 
DNSL, laver centerspecifikke opgørelser. Det er dog essentielt at disse opgørelser foretages 
og publiceres ud fra relevante og sammenlignelige data, og med kommentarer fra Register-
udvalget. 
 

 
       # 

Hjemmehæmodialyse 
Overlæge Stig Lykkegaard, Sønderborg Sygehus, har rejst spørgsmålet vedørende krav til 
medhjælper ved hjemmehæmodialyse. Der har været udsendt brev til landets nefrologiske 
afdelinger. Af de 11 indkomne svar, hvoraf kun 9 forelå ved bestyrelsesmødet, fremgår det 
eenstemmigt at der ikke stilles krav til hjælpere. 
Det er derfor bestyrelsens opfattelse at dette ikke skal være et krav til gennemførelse af 
hjemmehæmodialysebehandling i Danmark. 
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       # 

Henvendelse fra Dansk Lægemiddel Information vedrørende ønske om Dansk Nefrologisk 
Selskab som referent for artikler i Lægemiddelkataloget og medicinfortegnelsen. 
Dansk Nefrologisk Selskab ønsker at påtage sig denne referentrolle og foreslår følgende per-
soner til varetagelse af dette: 
Erythropoietiske vækstfaktorer    Michael Fridberg 
Hæmodialysebehandling     Jens Dam Jensen 
Peritonealdialysebehandling    Johan V. Povlsen 
Osmotisk virkende diuretika samt diuretika  Hans Løkkegaard 
Nyre- og uretersten      Palle Osther samt Henrik Daugaard 
Antidiuretisk hormon      Søren Rittig 
Hypokaliæmi       Hans Dieperink/Claus Brøchner 
Hyperfosfatæmi      Henrik Daugaard 

 
 
Erik Bo Pedersen 
Referent 
30. september 2005 


