
Dagsorden til DNS bestyrelsesmøde 28/6-22 kl. 20. 
 

Deltagere: Henrik Birn, Mads Hornum, Bo Broberg, Jon Gregersen, Anders Nordholm og Line 

Aas Mortensen. 

Sekretær: Dorthe Mørck Mortensen 

Afbud: 

 

1. Præsentation af bestyrelsen 

• Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmer og sekretær. 

 

2. Planlægning af efterårsmødet 2022 

• Dato: 27/9-22 Kl. 12-18 

• Sted: Odense (Line har booket auditorium og vil sikre forplejning) 

• Program: 

 

• Immunhistokemi og diagnosticering af glomerulonefrit (2,5 timer inkl. pause)  

Immunhistokemi i diagnostikken af glomerulonefritter, herunder klassifikation 

af membranøs glomerulonefritis (PLA2R, THSD7a og andre antigener) samt 

potentielt anti-Nephrin ved minimal change disease og IgG4 ved IgG4-

relateret sygdom (MH+AN) – 1 time  

Artificial intelligence (MH) - 1 time 

 

• Transition fra barn til voksen i nefrologien (2,5 timer inkl pause) 

Forskelle i behandling  

Oplæg ved pædiater? Søren Rittig? 

Erfaringer fra ungeklinikker. RH ungemed. klinik ved Kirsten Boyesen?  

Evt. besøg fra ung patient? 

(HB+DM) 

 

3. Fastsættelse af dato for årsmødet 2023 

• Dato: 12-13 maj 2023 

• Sted: Aarhus 

 

4. Indstilling af oplægsholder Hagedorn 2023. (se vedhæftede) 

• Emne: dialyse kontra MMU. 

• Oplægsholder: MMU ansvarlig RH og Frederiksberg Overlæge Ylian S. Liem eller 

MMU ansvarlig i Aalborg afdelingslæge Charlotte Strandhave. 

 

5. Oplæg fra arbejdsgruppe om oprettelse af nefro-biobank. (se vedhæftede) 

• Oplæg diskuteres og der refereres fra seneste møde i arbejdsgruppen 

omkring de bekymringer, der blev rejst her. 

• Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra næste møde i arbejdsgruppen 

25/8-22. 

 

6. Ny tovholder til GN-arbejdsgruppen efter Ditte Hansen. Forslag Dorthe Mørck. 

• vedtages at DM overtager tovholder rollen efter DH. 

• der stilles spørgsmål til, om den form GN-arbejdsgruppen har, fortsat giver 

mening. Det aftales at JG og DM bringer det op i arbejdsgruppen. 

 



7. Tovholder til nedsættelse af en CKD-MBD gruppe til revision af guidelines. 

• Vedtages at DH fortsætter som tovholder og skriver rundt til regionerne. 

• DNS bestyrelsesrepræsentant i grupper: AH 

 

8. Nyt fra DNS uddannelsesudvalg: 

• ”Faglig profil” ved HU ansættelsessamtaler; hvorledes anvender vi den? 
• DNS bakker op om, at uddannelsesudvalget arbejder videre med transparens 

og ensartethed i ansættelsessamtaler og faglig vurdering. 
• Rekruttering af kompetente ansøgere til specialet 

• Forslag om nedsættelse af et rekrutteringsudvalg samt inspirations-dagsmøder for 
mulige kommende nefrologer omfattende fra medicinstuderende i slutning af studie til 
Introlæger. 

• Ny hovedkursusleder for HU kurser (stillingsopslag) 
• Vedtages at der laves stillingsopslag på hjemmesiden, så alle har mulighed 

for at søge. 
• Opdatering data/referater hjemmeside 

 
9. Orientering om møde med Nyreforeningen 20. juni 2022.  

• på hjemmeside er link til forskningspanel af patienter, der kan inddrages i 

forskningsprojekter fx til gennemlæsning af protokol, patientinformation mm. 

Ifølge nyreforening benyttes det sjældent, og det vedtages at tydelig gøre 

muligheden på hjemmesiden. 

 

10.  Meddelelser fra formanden 

• Høring: Tilpasninger af bekendtgørelser som følge af forordningen om medicinsk 

udstyr til in vitro-diagnostik. DNS har ikke haft kommentar. 

• Høring til EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Forordningsforslag om 

European Health Data Space. DNS har indsendt svar. 

• Høring over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af 

lægemidler og udkast til bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers 

driftsforhold. DNS har ikke haft kommentar. 

• Høring: Vælg Klogt-anbefaling om diabeteskontrol. DNS har indsendt svar.  

• Forespørgsel med kort varsel vedr. faglig ramme for etablering af nærhospitaler. 

DNS har indsendt svar. 

• DNS har besvaret spørgeskema fra Lægeforeningen vedr. udfordringer og behov 

i forhold til udarbejdelse af kliniske retningslinjer. 

• Ny udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende akut 

leukæmi. DNS har udpeget Bo Feldt Rasmussen. 

• Indstilling til Danica Hæderspris 2023. DNS indstiller Bo Feldt Rasmussen. 

• Næste hørings svar er til National Genom Center med svarfrist 10/8-22. Aftales 

at høringsbrev sendes rundt til bestyrelsens medlemmer med henblik på input. 

 

11. Evt. 

• Budget fra Nordiske nyredage afventes fortsat. 


