
Referat bestyrelsesmøde DNS 27/9-22. 

Tilstede: Henrik Birn, Mads Hornum, Bo Broberg, Line Aas Mortensen, Anders Nordholm, Jon 

Gregersen. 

Sekretær: Dorthe Mørck Mortensen. 

 

• Godkendelse af dagsorden. 

-Godkendes. 

 

• Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

-Godkendes. 

 

• Planlægning af årsmøde 2023. 

-Der arbejdes fortsat med afklaring af sted til afholdelse årsmødet 2023. 

-Idet meget allerede er booket i 2023, aftales allerede nu dato for afholdelse 

årsmødet i 2024 til 3. og 4. maj 2024. 

-Faglige emner til årsmødet: 

-Fredag formiddag for yngre læger: Tubulopatier eller 

progressionshæmning. 

-Fredag eftermiddag: Anæmi (Bo og Line) og MCD/FSGS eller lupus 

nephrit (Anders og Jon) 

-Lørdag eftermiddag: Overvægt hos nyresyge (Henrik og Mads) 

-Claus Bruun forelæsning: Claus Bistrup spørges. 

 

• Planlægning af forårsmøde 2023. 

-Afholdes torsdag 9. marts 2023 i Herlev 

-Fagligt indhold: Peritonitter (Bo) og Cystenyrer (Henrik?) 

 

• Opslag til DNS Forskningsfond. 

-Opslås efter vanlig retningslinje med præcisering af, at man skal være medlem 

af DNS. Deadline for ansøgning fastsættes til d. 2. januar 2023, så ansøgninger 

kan gennemgås på bestyrelsesmødet d. 12. januar 2023. 

 

• Udpegning af nyt medlem til DNSL i stedet for Tom Buur. 

-Bestyrelsen udpeger Overlæge Jesper Moesgaard Rantanen, Aalborg 

Universitetshospital. 

 

• Udpegning af nyt medlem til styregruppen Dansk Diabetes Database i stedet for 

Bo Feldt-Rasmussen. 

-Bestyrelsen udpeger Professor Mads Hornum, Rigshospitalet. 

 

• Dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2024-2028. 

-Diskuteres i bestyrelsen. Den er også sendt til cheflæger på de nefrologiske 

afdelinger samt Uddannelsesudvalget, der afventes tilbagemelding herfra. 

 



• Indstillinger af kandidater til Marie og August Krogh prisen 2023. 

-Bestyrelsen indstiller Boye Jensen. Line laver indstilling. 

 

• ERA National Society of Nephrology Grant. 

-Bestyrelsen vil ud fra abstracts indsendt til årsmødet 2023 udvælge det bedste 

abstract, der vil blive belønnet med dette Grant ved årsmødet. 

 

• New ERA Membership Model 

Link: https://www.era-online.org/en/wp-content/uploads/2022/06/2-

NATIONAL-SOCIETIES-MEMBERSHIP_18052022_DEF_CW.pdf 

-Det aftales, at det skal på som punkt til næste generalforsamling i maj 2023. 

Der tages kontakt til ERA i forhold til om der er deadline for indmelding. 

 

• Anmodning om medlemskab til DNS 

• Maria Pedersen 

• Sukanya Salzhivel 

• Caroline Sophie Hjelm Pichat 

• Qais Saleh 

-Alle anmodninger anbefales imødekommet, hvilket bekræftes ved det 

efterfølgende medlemsmøde samme dag. 

 

• Nyt fra formanden 

• DNS har sendt høringssvar til SST vedr. Faglig ramme for etablering af 

nærhospitaler. 

• DNS har ikke haft kommentar til høring vedr. ændringsbekendtgørelse 

om forretningsorden for Epidermikommision. 

• DNS har sendt høringssvar til sundhedsministeriet vedr. høring om 

implementering af Nationalt Genom Center. 

• DNS har sendt høringssvar til SST vedr. den årlige opdatering af 

seponeringslisten. 

• DNS har ikke haft kommentar til høring vedr. lovforslag om forbeholdt 

virksomhedsområde for sygeplejersker, udvidelse af jordemødres 

forbeholdte virksomhedsområde og fælles visitation til den kommunale 

hjemmesygepleje og akutfunktioner. 

• DNS har sendt høringssvar til sundhedsministeriet vedr. lovforslag om 

fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop. 

• DNS har ikke haft kommentar til høring om lovforslag om ulovlig 

omskæring. 

• DNS har kommenteret Sundhedsstyrelsens vurdering vedr. målgruppe 

for efterårets booster-vaccination mod covid-19 til personer under 50 år i 

øget risiko 

 

• Evt. 

1. Invitation til at udarbejde og/eller medunderskrive en lægefaglig 

holdningserklæring om at svær overvægt bør håndteres og respekteres 

på lige fod med andre alvorlige kroniske sygdomme. 

https://www.era-online.org/en/wp-content/uploads/2022/06/2-NATIONAL-SOCIETIES-MEMBERSHIP_18052022_DEF_CW.pdf
https://www.era-online.org/en/wp-content/uploads/2022/06/2-NATIONAL-SOCIETIES-MEMBERSHIP_18052022_DEF_CW.pdf


-Bestyrelsen ønsker at se det udarbejdede holdningspapir før evt. 

underskrift. 

 

2. Indstilling af modtagere til Hagedornpris 2023 

-Bestyrelsen indstiller Professor Bente Jespersen. Henrik laver indstilling. 

 

3. Ansættelse af ny hovedkursusleder af de specialespecifikke kurser i 

nefrologi. 

-Der har endnu ikke været nogle ansøgere, så det besluttes at forlænge 

ansøgningsfrist med 4 uger.  

 

4. DNS mandat i Danish Diabetes Academy udløber. Det erstattes af DDEA, 

hvor vi på ny skal søge om en plads.  

 

5. Der forligger nu budget fra NSN 2022. Line vil, i samarbejde med Helle 

Thiesson, udarbejde faktura for det arbejde, der er udført af DNS i 

relation til kongressen og som skal afregnes inden det endelige resultat 

kan opgøres. Jens Gregersen kontaktes mhp., om der er øvrige 

udståender. 

 

6. Der ønskes et repræsentant fra DNS bestyrelse i arbejdsgruppen om 

nefro biobank. Line udpeges. 

 

7. Henrik Birn oplyser, at han er 1) inviteret af Astra Zeneca til at undervise 

om nyt fra ASN og at han i den forbindelse vil modtage økonomisk 

støttet til deltagelse i mødet samt at han 2) af samme firma er blev 

anmodet om at tage del i mødeledelsen i forbindelse med et symposium 

og vil modtage honorar herfor. 

 


