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Undervisningsdagen startede med årets Claus Brun forelæsning ved Dr. Helmut Rennke, Director, 
Kidney Pathology Service, Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA. Det inspirerende 
foredrag havde titlen ”Mechanisms and Patterns of Glomerular Injury”.  
Efterfølgende var der  nefropatologiske oplæg fra 3 universitetsafdelinger og tilknyttede patologiske 
afdelinger. Hans Erik Hansen, Skejby Sygehus, gennemgik cases med Lupusnefritis sammen med 
nefropatolog Niels Marcussen, og Melvin Madsen, Skejby Sygehus og Niels Marcussen gennemgik 
en case med en voldsom humoral rejection. Efterfølgende fremlagde Rigshospitalet, repræsenteret 
af  Elizabeth Krarup og Thomas Elung-Jensen sammen med nefropatolog Helle Jensen forskellige 
kliniske presentationer af IgA nefritis. Efter frokost var der bidrag fra Odense, først cases med  
Fokal Segmental Glomerulosklerose gennemgået af Gabor Grahn, og herefter  Polyomavirus 
infektioner ved nyretransplantationer ved Pavel Ovchinnikov, i begge tilfælde sammen med 
nefropatolog Karen Ege Olsen. Overlæge på Statens Serum Institut Lars Peter Nielsen holdt i 
umiddelbar forbindelse hermed indlæg om diagnostik af BK virus infektioner.  
Helmut Rennke deltog ivrigt i debatten. 
 
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister’s rapport fra 2004 blev fremlagt af Hans Løkkegaard 
med hjælp fra James Heaf. Der er i årets rapports specielle del lagt vægt på indlæggelsesstatistik, 
DNSL’s forhold til ERA-EDTA samt indledende analyse af cancerdiagnoser. 
Hans Løkkegaard oplyste endvidere om registerets økonomi og nye tiltag. Databasen finansieres af 
Databasesekretariatet under Amtsrådsforeningen med kr. 350.000 pr år. Der er søgt yderligere kr. 
500.000 med henblik på at få lagt databasen direkte på Internettet. Der arbejdes endvidere med 
automatisk import af data fra andre snitflader, dette foregår allerede fra Cancerregisteret, men 
ønskes udbygget også til import af laboratorie data etc. Databasens indhold er åben for alle 
medlemmer. Der skal udfyldes ansøgningsskema såfremt man ønsker udtræk af data. 
 
De nye danske kommentarer til amerikanske K/DOQI guidelines inden for kalkstofskiftet, 
”Forstyrrelser i knogle og mineral omsætningen ved kronisk nyresygdom. Guidelines for diagnostik 
og behandling  K/DOQI guidelines konverteret til danske forhold.” blev herefter kort præsenteret af 
Klaus Ølgaard. Guidelines er trykt i bogform og vil blive tilsendt alle selskabets medlemmer. 
 
Middagen blev indtaget på kongres stedet med underholdning ved Anette Wilhjem Jahn og Morten 
Musicus der opførte H.C. Andersens eventyr ”Klods Hans”. Der var tilmeldt 101 til middagen. 
 
Søndagen startede med Generalforsamling der blev afviklet i god ro og orden, som vanligt kyndigt 
dirigeret af Hans Erik Hansen. 11 personlige medlemmer og 3 firmamedlemmer blev optaget. Se i 
øvrigt særskilt referat fra Generalforsamlingen. 
 
Tretten frie foredrag, alle med spændende indhold blev herefter præsenteret. 



Konkurrencen om bedste foredrag, der var åben til og med afdelingslæge-niveau, blev vundet af 
Jakob Nielsen, Aarhus Universitet. Præmien var en rejse til ASN, sponsoreret af Janssen-Cilag. 
 
Dagen sluttede med en session om den nefrologiske speciallægeuddannelse. Inge Eidemak 
redegjorde for aktuel status på ansættelser i hoveduddannelsesforløb, portefølje og 
ansættelsesprocedurer. Erik Bo Pedersen fremlagde undersøgelser over den nuværende speciallæge 
og fase III lægers  aldersprofil samt afdelingernes forventning til fremtidige faste 
speciallægestillinger. Mette Damholt fortalte om rekrutteringskurset. 
 
Årsmødet var sponsoreret af Roche A/S og Amgen A/S. 
Der var under hele mødet udstilling ved 17 firmaer. 
 
76 af selskabets medlemmer var tilmeldt mødets første dag og 65 medlemmer søndagen. 
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