
Referat fra Dansk Nefrologisk Selskabs Årsmøde 2006 - 1 

 

 

Referat fra 
Dansk Nefrologisk Selskabs 
Årsmøde 2006 
 
SAS Radisson Hotel H. C. Andersen Odense 
8.- 9. april 2006 

 
 

 
Tema for undervisningsdagen var anæmi. I. Macdougall og H. Furuland var inviterede som 
udenlanske foredragsholdere. Desværre blev årets Claus Bruun forelæser, I. Macdougall 
forhindret p.g.a. sygdom. H. Furuland havde et fint indlæg med titlen: “Effects of hemoglobin 
normalization with epoetin in chronic kidney disease, with special emphasis on quality of life 
and safety”. 
Efterfølgende fremlagde Gurdrun Steffensen præliminære data fra undersøgelsen: “Epoetin 
beta same dosis i.v. som s.c. til patienter med nefrogen anæmi” Undersøgelsen er endnu ikke 
færdig, hvorfor man spændt afventer de endelige data. Hans Dieperink berettede om 
økonomien efter reduktion af hæmoglobin måleniveauet i en hæmodialyse afdeling. 
På Herlev har man haft en epidemi af nefrogen systemisk fibrose muligt relateret til 
Gadoliniumbaseret MR angiografi og James Heaf berettede om forløb og overvejelser på 
afdelingen og hos myndighederne.  
 
Mette Damholt informerede om årets rekrutteringskursus. Der var dobbelt så mange ansøgere 
som pladser. Både deltagere og undervisere var meget tilfredse med kurset. Der planlægges 
kursus igen i januar 2007. Da interessen er meget stor vil der blive arbejdet videre med 
mulighed for evt. én-dags kurser i Lægeforenings regi. 
Jens Kristian Madsen gav en status for den nye hoveduddannelse. Det første år var der 5 
ubesatte stillinger, dette er nu bedre, men uddannelsesbehovet er muligt overdimensioneret. 
Der vil blive set nærmere på dette de kommende år. 
Der er 2 ledelses og administrationskurser, 6 generelle intern medicinske kurser. Disse kurser 
udbydes løbende. De 5 speciale specifikke kurser er planlagt, så de to første afholdes i 
efteråret 2006, de øvrige i 2007. 
Forskningstræningsmodulet er på 20 dage, heraf 10 dages kursus. Dette modul ventes at 
starte i 2006, men endnu er ingen af de 3 regioner kommet i gang. 
Anne-Lise Kamper informerede kort om de 2 speciale specifikke kurser der er planlagt til 
efteråret.  
 
I efteråret 2005 udkom en fælles DNS/DES rapport om visitation og behandling af patienter 
med diabetisk nyresygdom. Bo Feldt Rasmussen præsenterede kort rapporten med vægt på 
enkelte afsnit. Endokrinologerne fik rapporten præsenteret i efteråret og er meget glade for 
den. Flere steder i landet arbejdes der med at ændre de lokale forhold så rapportens 
intentioner nemmere opfyldes. 
 
Hans Løkkegaard gennemgik data fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. Da data fra 
enkelte centre er indkommet meget sent kunne årsrapporten ikke præsenteres, men forventes 
at udkomme i løbet af få uger. 
Der er fra Amtsrådsforeningens Database udvalg kommet krav om indberetning af og 
offentliggørelse af centerspecifikke data fra 2004. Disse data blev præsenteret. Der er den 3. 
april afholdt møde med registerudvalget, DNS bestyrelse, afdelings-ejerne og Uni-C, og 
Kompetencecenter Syd om forholdende omkring publikation af data. Ikke alle de 
centerspecifikke data er umiddelbart sammenlignelige, hvorfor data skal underkastes 
yderligere undersøgelse og vurdering af Dansk Nefrologisk Selskab inden publicering. 
 
Middagen blev indtaget på kongres stedet med underholdning af Café Kølbert. Efter middagen 
spillede Madsens Partyband op til dans. Der var tilmeldt 72 til middagen. 
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Søndagen startede med generalforsamling, der blev afviklet i god ro og orden, se særskilt 
referat. 
 
Efterfølgende blev 10 frie foredrag, alle med spændende indhold præsenteret. Konkurrencen 
om bedste foredrag indeholdt dette år 2 præmier. Den ene, en kongresrejse til ASN, 
sponsoreret af Janssen-Cilag, gik til P. Svenningsen. Den anden, en kongresrejse til ERA-EDTA 
og 3 års gratis medlemskab af ERA-EDTA gik til S. Hjorth. 
 
Årsmødet blev sponsoreret af Amgen A/S, Gambro A/S, Janssen-Cilag A/S, Norvatis A/S og 
Roche A/S. Der var under mødet udstilling ved 14 firmaer. 
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