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Der var 151 deltagere tilmeldt mødets videnskabelige del, der blev afholdt på engelsk. 

Det overordnede tema ved Årsmødet var glomerulopati og nefritis. 

Mødet indledtes fredag den 27. april med en undervisningssession om ”Arvelige nyresygdomme” forestået af 

Birgitte Bang Pedersen, Aalborg, Mia Færch, Aarhus, og Maria Rasmussen, Vejle. Den gav med udgangspunkt i cases 

deltagerne indsigt i en række forskellige, arvelige nyresygdomme. Sessionen var særdeles velbesøgt og der blev 

efterfølgende givet udtryk for stort udbytte af undervisningen. 

Efter velkomst ved formand Bente Jespersen indledtes Årsmødet med to meget interessante foredrag. Først holdt 

professor David Jayne, Cambridge, en blændende forelæsning om ”ANCA vasculitis” efterfulgt af en spændende 

forelæsning om ”Membranous nephropathy” ved professor Pierre Ronco, Paris. Begge gav indblik i en række nye 

forskningsresultater både hvad angik sygdomsmekanismer og behandling. 

Efter pausen fulgte et fælles foredrag om erfaringerne med plamaferese ved renal vasculitissygdom ved forskellige 

centre i Danmark. Foredraget med titlen ”Plasma exchange and vasculitis” ved  Wladimir Szpirt, København,  Jon 

Gregersen, Viborg, og  Troels Ring, Aalborg, blev efterfulgt af en kort, men spændende, diskussion af erfaringerne 

med udredning og behandling. 

Foredragene efterfulgtes af Generalforsamling i Dansk Nefrologisk Selskab (se særskilt referat). Efterfølgende var der 

mulighed for en vandretur i Marselisskoven og traditionen tro var der inden middagen ”Cocktailbar for kommende 

nefrologer”. Ca. 110 deltog i Gallamiddagen fredag aften. 

Lørdag morgen begyndte med Claus Brun forelæsningen ved professor Niels Marcussen, Odense, med titlen ”A 

pathologist’s perspective on interstitial nephritis”. Niels Marcussen formidlede et medrivende indblik i sygdommens 

mange aspekter. Efter pausen fulgte de frie foredrag med præsentation af i alt 18 spændende abstracts, der 

afspejlede den høje kvalitet af dansk, nefrologisk relateret forskning. Emnerne spændte vidt omfattede både klinisk-, 

eksperimentel- og registerforskning. Fordragskonkurrencen blev vundet af Kristian B. Buhl, Odense med foredraget 

“Urinary content of plasmin(ogen) and activation of ENaC current by urine resides during remission of idiopathic 

nephrotic syndrome” (rejse til ASN, San Diego, sponsoreret af Pharmacosmos), og Lene Boesby, København, med 

foredraget ”Eplerenone attenuates pulse wave reflection in chronic kidney disease stage 3-4 - a randomized 

controlled study” (rejse til EDTA, Paris, sponsoreret af Otsuka). 

 

 

 

http://nephrology.dk/Generalforsamling/Referat%20af%20Ordin%C3%A6r%20Generalforsamling%2027.%20april%202012.pdf
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Efter frokosten fulgte et virkelig interessant foredrag ved Dr. Jan Menne, Hannover, med titlen ” D+HUS – the 2011 

German experience”. Foredraget gav et indblik i forløbet af HUS-epidemien i Tyskland 2011 og nogle overvejelser 

vedrørende effekten, eller mangel på samme, af de forskellige behandlinger. Årsmødet sluttede med et foredrag af 

James Heaf, Herlev, der gav et resumé af Årsrapporten 2011 fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. Rapporten 

giver i lighed med tidligere år et uvurderligt indblik i status for dansk nefrologi. 

Mødet var ledsaget af en spændende og vellykket udstilling med 14 udstillere, som også gav rig mulig for at lære nyt. 

Dansk Nefrologisk Selskab vil gerne takke alle udstillere for deres bidrag.  Årsmødet blev sponsoreret af Abbott, 

Amgen,  Astellas, Fresenius, Gambro, NorDiatech, Novartis, Otsuka, Pharmacosmos, Roche, Sandoz, Sanofi og Shire, 

der alle takkes for deres bidrag til mødets succes. 

Aarhus, den 19. august, 2012 

 

Bente Jespersen 

formand 

 


