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Referat af generalforsamling i DNS  
7. maj 2022 kl. 13.30-14.30 

 

 

1. Valg af dirigent 
Ovl. Claus Bistrup valgt som dirigent 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden anmærkninger. Generalforsamlingen indkaldt rettidigt. 
 

3. Formandens beretning 
Der henvises til udsendt beretning. Der har det seneste år været tiltagende aktivitet i diverse 
arbejdsgrupper på tværs af afdelinger, hvilket har resulteret i udgivelsen af flere kliniske 
retningslinjer. Arbejdsgruppernes deltagere takkes for deres store indsats. 
 

4. DNS ærespris 
DNS ærespris uddeles i år til Pernille Mørk Hansen (senior) og Jesper Moesgaard Rantanen (junior). 
Pernille Mørk Hansen deltog ikke i generalforsamlingen, men diplom og en buket blomster 
planlægges overbragt til hende på afdelingen førstkommende hverdag. 
 

5. Selskabets regnskab 
Gennemgang ved kassemester Jens Gregers Sørensen. Der er fin balance i regnskabet. 
 

6. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond 
Gennemgang ved sekretær Line Aas Mortensen. Der var i alt 180.000 kr. til uddeling, heraf 11.400 

kr., som var overført fra rejsefonden i 2021. De resterende 168.600 kr. til uddeling i 2022 blev fordelt 

jf. forskningsfondens fundats på: 44.000 kr. (26%) overført til DNS mhp. indbydelse af 

gæsteforelæsere samt afholdelse af symposier, 13.600 (8%) til uddeling fra rejsefonden i 2022. 

Der uddeltes i alt 5 x 5.000 kr. fra rejsefonden (inklusive midler fra 2021) samt 111.000 kr. fra 

forskningsfonden fordelt på 5 projekter. 

 
7. Kontingent for kommende år – bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent 

Vedtaget 
 

8. Meddelelser fra registerudvalget 
Ved Kristine Hommel. 
Stor tak til alle afdelinger som bidrager til DNSL. Antal patienter med fungerende nyregraft stiger, 
antallet af dialysepatienter er stabilt. Stigning i antallet af ældre patienter i dialyse over de senere år. 
TX – stigende recipientalder og donoralder. 
Status for årsrapport – 2020 rapport ligger på www.nephrology.dk. 2021 rapporten forventes i juni 
2022.  
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Der planlægges udvidelse af DNSL med en CKD population. Indtil videre planlagt færdig i 2023. 
Indsamling af data foregår via datafangst. Der arbejdes med relevante indikatorer. 
Der forventes også at data fra MiBa kan anvendes. 
Gennemgang af publikationer fra DNSL 2021 og godkendte ansøgninger om data 2021. 
 

9. Meddelelser fra uddannelsesudvalget  
Status fra Lene Boesby. Der er i 2021 afholdt 4 HU-kurser og afholdes 2 i 2022. Oplæg om MMU 
inkluderes i dialysekurset. Uddannelsesudvalget har i det forløbne år arbejdet med den gode 
overdragelse af HU-læger mellem afdelinger. Der udkommer et nyt kommissorium for 
uddannelsesudvalget, som vil være tilgængeligt på www.nephrology.dk. 
 

10. Meddelelser fra Yngre Nefrologer 
Der arrangeres flere virtuelle møder samt tværfaglige møder. Det har været en stor succes. 
Fremover tilstræbes at planlægge 4 virtuelle møder og 2 temadage per år. 
 

11. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg, EDTA-National coordinator, UEMS, DSIM og inspektorer 
EDTA-National coordinator (Kristine Hommel): Der indrapporteres data til ERA registeret. 
UEMS (slide fra Bo Broberg): Der arbejdes med ensretning af krav til speciallægeanerkendelse på 
tværs af landene samt med hvordan yngre læger rekrutteres/fastholdes i nefrologien. 
UEMS Specialty Certificate in Nephrology (fælles europæisk eksamen) afholdt hhv febr. 2021 + febr. 
2022. Næste gang planlagt til 30. november 2022 (https://www.mrcpuk.org/european-

specialty-examination-nephrology) 
DSIM (Ditte Hansen): Årsmødet i Dansk Selskab for Intern Medicin (Hagedorn mødet) afholdtes 4. 
marts 2022. Temaet var ”Teknologi i de intern medicinske specialer”. DNS’ foredrag blev holdt  af 
overlæge Karin Skov, AUH og havde titlen ”Teknologiske tiltag med henblik på at øge antallet af 
levende og afdøde nyredonorer”. Årets modtager af Hagedornprisen var overlæge Jens Bukh for 
hans omfattende forskning inden for hepatitis C. 
DNS’ kandidat til foredragskonkurrencen, PhD-studerende Gustaf Isaksson, OUH, var en af tre 
udvalgte til at holde mundtligt oplæg. 
 

12. Valg af formand 
Henrik Birn, AUH overtager formandsposten fra Helle Thiesson. Ny sekretær bliver Dorthe Mørck 
Mortensen, AUH. Der blev rettet en stor tak til Helle for hendes store arbejde i DNS’ bestyrelse 
gennem de seneste 8 år. 
 

13. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Bo Broberg og Line Aas Mortensen indtræder i bestyrelsen i stedet for Mark Reinhard og Ditte 
Hansen, som begge har siddet i fire år. Mark og Ditte blev takket for deres store bidrag til DNS’ 
arbejde. 
 

14. Valg af revisorer 
Gudrun Steffensen og Peter Clausen fortsætter som revisorer. 
 

15. Forslag til ændring af vedtægter 
Jf. vedtægter skal mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer (svt. 137) være til stede for at 
der kan afholdes gyldig afstemning om ændring af vedtægter. Desværre var der ikke nok 
tilstedeværende. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling indenfor 90 dage. 
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16. Nye medlemmer af DNS 

12 anmodninger om ordinært medlemskab og en anmodning om firmamedlemsskab. Alle godkendt. 
 

17. Eventuelt 
Nordiske Nyredage på Odeon 4.-7. maj blev afholdt i Odeon i Odense med 416 deltagere.  
Der var deltagere fra i alt 14 lande.  (Danmark 244, Finland 29, Sverige 87, Norge 24, Island 10). Der 
var 22 udstillere og 9 industrisymposier.  
Præsymposiet inden kongressen med sessioner planlagt af de nordiske lande. Der deltog 93 + 
foredragsholdere. 
 
Gallamiddagen blev afhold på Galleri Galschiøt med deltagelse af 280 personer.  

 
 
Formand Helle C. Thiesson 
Referent: Line Aas Mortensen 
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