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Der var 157 deltagere tilmeldt mødet, der blev afholdt på både engelsk og dansk.  Det overordnede tema 

ved årsmødet var ”Acute Kidney Injury”.  
 

Mødet blev indledt fredag d. 8. maj med en undervisningssession ved dr. Mette Brimnes Damholt 
(Rigshospitalet), dr. Vibeke Lind Jørgensen (Rigshospitalet) og dr. Jens Dam Jensen (Skejby Sygehus). 

Overskriften for sessionen var ”Customizing acute HD in complicated clinical settings”. En spændende og 

veltilrettelagt session som formidlede et bredt indblik i udredningen og behandlingen af AKI. Sessionen var 
særdeles velbesøgt.  

 
Efter velkomst ved formand Lisbet Brandi begyndte årsmødet med to interessante foredrag ved udenlandske 

foredragsholdere. Først holdt prof Patrick Murray (Dublin, Ireland) et interessant oplæg om “Pathogenesis 

and pathophysiology of acute Kidney Insufficiency (AKI). Does prerenal AKI exists”.  Spørgsmålet blev 
besvaret således at der ikke er sikker evidens for dette, men at meget dog taler for det. 

Dette fulgtes af foredrag ved dr. Jill Vanmassenhove (Gent, Belgium) ”Biomarkers and AKI. New 
development and clinical applications”. Den eksisterende litteratur om emnet blev gennemgået – der var ikke 

kommet nye markører frem som vil ændre den kliniske praksis på nuværende tidspunkt. 

 
Under overskriften ”AKI in the ICU. Prevention of AKI and protection of renal function. Evidence based 

dialysis of AKI in the ICU” gennemgik John Powle (London, UK) den viden der er omkring forskellen i 
outcome efter hhv intermitterende hæmodialyse og Continous VenoVenoes HemoDiafiltration. Der er på 

nuværende tidspunkt ikke data der kan vise nogen forskel, men langtids studier mangler. Mange patienter 
modtager begge former for dialyse i deres sygdomsforløb, hvorfor det er svært at skille tingene ad. 

 

Dette fulgtes af et indlæg af dr Nicholas Carlsson (Herlev Hospital) ”Acute renal Insufficiency requiring 
dialysis treatment in DK”. Et flot database studie der viser at CKD efter AKI nok er mere udbredt end 

tidligere antaget. Dr Henrik Gammelager (Skejby Hospital) fulgte op med endnu et databasestudie ”Impact 
of AKI in the ICU after surgery in DK” som understregede at der er behov for særlig fokus på risikopatienter 

mhp at forhindre udvikling af AKI 

 
Programmet fortsatte umiddelbart efter med afholdelse af den ordinære generalforsamling i Dansk 

Nefrologisk Selskab og bagefter i foreningen Yngre Nefrologer (se særskilte referater).  
 

Inden middagen var der traditionen tro Cocktailbar, som i år var fælles for yngre og ”ældre”. Den blev 
ledsaget af rytmisk, smuk og følsom fortolkning af egne sange v/ Peter Marckmann Band 

 

Ca. 127 deltog i gallamiddagen fredag aften. 
  

Lørdag den 9. maj begyndte med Claus Brun forelæsningen ved Overlæge dr. med. Anne-Lise Kamper, 
Rigshospitalet, med titlen "Chronic Kidney disease".  Anne-Lise Kamper gav et indblik i en imponerende 

mængde af egne forskningsdata indenfor området. Anne-Lise beskrev hvordan forståelsen af 

virkningsmekanismen af ACE-hæmmere har udviklet sig gennem årene og den deraf ændrede kliniske 
praksis. Endvidere introducerede hun til de vanskeligheder der ligger i at tolke effekten af AK-behandling ved 

uræmi på cardiovaskulære endpoints 



Referat af Årsmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 2015 

Dette fulgtes af et foredrag ved registeransvarlig James Heaf, Herlev, der gav et kort resumé af 

Årsrapporten 2014 fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. Rapporten giver i lighed med tidligere år et 

uvurderligt indblik i status for dansk nefrologi. James Heaf redegjorde endvidere for en særrapport med 
dataudtræk vedr. bakteriæmi hos kroniske hæmodialysepatienter. Der er særligt fokus på hvilke 

bakterieagens der er involveret og senkomplikationerne. 
 

Efter pausen fulgte de frie foredrag, der igen fortsatte efter frokosten. Der blev præsenteret i alt 14 

foredrag, som afspejlede mangfoldigheden og det høje niveau af dansk nefrologisk forskning.  
 

Foredragskonkurrencen blev vundet af læge Maria L Mace, Rigshospitalet med foredraget ” Kidney FGF23 is 
not contributing to the increased circulating plasma FGF23 levels in uremia” - (en rejse til ERA-EDTA møde 

2015 , sponsoreret af Pharmacosmos), af læge  Frank H. Mose, Holstebro Sygehus med foredraget ”Effect of 

nebivolol on NO availability and tubular function in patients with essential hypertension” - (en rejse til ERA-
EDTA  møde 2016, sponsoreret af Otsuka) og af forskningsårsstuderende Marie Bodilsen Nielsen, Skejby 

Sygehus med foredraget ”Markers of Kidney Injury after Deceased Donor Kidney Transplantation”  - (gebyr 
ved en ERA-ETDA kongres + 3 års medlemskab sponsoreret af ERA-EDTA)  

 
Om eftermiddagen fulgte en interessant session ”Kidney Pancreas Transplantation - a new treatment option 

in DK ledet af prof Bo Feldt-Rasmussen og prof Søren Schwartz Sørensen, Rigshospitalet 

 
Mødet var ledsaget af en 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 
Alexion, Otsuka, Amgen, NorDiaTech, LEO Pharma, Pharmacosmos og Shire. Alle takkes for deres bidrag til 

mødets succes.  

 

København, den 17. maj, 2015 

 

 


