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Formandens beretning 2010/2011 
 

Medlemmer 
Selskabets medlemstal er aktuelt 290, heraf 13 firmamedlemskaber. 
 
Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen 7. maj 2010 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været 
sammensat som følger: Anne-Lise Kamper, Rigshospitalet (formand) – Marianne Rix, 
Rigshospitalet (næstformand) – Per Ivarsen, Århus Universitetshospital, Skeby – Lena 
Helbo Taasti, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg – Else Randers, Regionshospitalet Viborg – 
Jeppe Hagstrup Christensen, Aalborg Sygehus – sekretær Thomas Elung-Jensen, 
Rigshospitalet. 
 
Sekretariatsfunktion og hjemmeside, www.nephrology.dk 
Selskabets videnskabelige sekretær har varetaget sekretærfunktioner for medlemmer og 
bestyrelse samt selskabets regnskab. Hjemmesiden indeholder alle relevante 
informationer, og næsten al kontakt til medlemmer foregår elektronisk. Webmaster, 
sygeplejerske Mona Klausen Storm, Odense Universitetshospital, udfører et meget stort 
arbejde for selskabet.  
 
Regnskab 
Selskabets økonomi er tilfredsstillende, der henvises til regnskabet for 2010. Bestyrelsen 
har ønsket en økonomisk reserve i forbindelse med afholdelse af Nordiske Nyredage 
kongressen i 2011, som selskabet er økonomisk ansvarlig for. 
 
Videnskabelige møder 
Årsmøde 2010: Mødet fandt sted den 7.-8. maj på Hotel Comwell i Holte og var velbesøgt 
med 122 tilmeldte deltagere. Det overordnede tema var biomarkører ved kronisk 
nyresygdom og dialysebehandling. Før selve mødet blev der afholdt en 
undervisningssession: Hemodialysis and peritoneal dialysis – two sides of the coin, 
tilrettelagt af Inge Eidemak og Johan Vestergaard Povlsen. Sessionen var velbesøgt og 
udbytterig for både yngre og erfarne nefrologer. Selve årsmødet indledtes med Claus Brun 
Lecture, hvor overlæge, dr. med. Peter Rossing, Steno Diabetes Center, gav en 
fremragende forelæsning over emnet Biomarkers in chronic renal failure. Herefter fulgte en 
god forelæsning om Long-term changes in solute and water transport in patients on 
peritoneal dialysis v/professor Simon Davies fra University Hospital of North Staffordshire i 
England. Dagen sluttede med generalforsamling. For mødedeltagere, der ikke deltog i 
denne, var der en uddannelsessession, Psychological aspects of CKD in young adults, 
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med indlæg fra patienter og hospitalspræst Christian Busch, Rigshospitalet. Der var 110 
tilmeldte til  gallamiddagen. 
 
Den 8. maj startede med en god og udbytterig forelæsning v/professor Christopher Chan, 
University of Toronto, Canada, der talte om The benefit of quotidian dialysis. Herefter var 
der præsentation af danske forskningsresultater ved i alt 13 frie foredrag af særdeles høj 
kvalitet. Foredragskonkurrencens førstepræmie, rejse og ophold til deltagelse i ASNs 
årlige kongres 2010 blev vundet af Marie Frimodt-Møller, Herlev Hospital, for foredraget 
Beneficial effects on arterial stiffness and pulse-wave reflection of combined enalapril and 
candesartan in chronic kidney disease. Andenpræmien, rejse og ophold til deltagelse i 
EDTAs årlige kongres 2010 samt 3 års medlemskab af ERA/EDTA, blev vundet af Stine 
Langaa fra Institut for Molekylær Medicin – Kardiovaskulær og Renal forskning, Syddansk 
Universitet for foredraget Targeted deletion of the gene encoding Acyl-CoA Binding 
Protein (ACBP) impairs urine concentrating ability. Dagen sluttede med en debatsession, 
der omfattede to emner. Should dialysis treatment be offered to all patients? blev 
diskuteret på baggrund af indlæg ved Bente Jespersen og Bo Feldt-Rasmussen. 
Increased number of referred patients after reporting eGFR blev drøftet på baggrund af 
indlæg ved Else Randers. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til belysning af 
forhold ved undladelse af og ophør med kronisk dialysebehandling samt vurdering af 
palliativ behandling ved terminal nyreinsufficiens. Yderligere blev det bestemt, at 
udsendelse af folderen Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri til praktiserende 
læger skulle ledsages af en skrivelse med fremhævelse af forbehold ved eGFR beregning. 
 
Øvrige møder: Den 23.9.2010 afholdtes møde i Odense arrangeret af Peter Marckmann 
med emnet Nefrogen systemisk fibrose. Mødet blev indledt med præsentation af 
årsrapporten 2009 fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister ved James Heaf. 
Derefter fulgte en lang række indlæg om forskellige aspekter af nefrogen systemisk 
fibrose. Mødedeltagelsen var stor. Den 9.12.2010 afholdtes møde i København, emnet var 
EPO and ESA med indlæggene ESA treatment in CKD: What is the current status? ved 
professor Ian Macdougall, Kings College i London, Non-erythropoietic effects of EPO ved 
overlæge, dr. med. Niels Vidiendal Olsen, Rigshospitalet samt Trends in haemoglobin 
level in Danish dialyses patients during 2005-9 and first 4-years experience in Skejby with 
nurses administration of ESA and iron ved Jens Dam Jensen. Mødedeltagelsen afspejlede 
snestorm på mødedagen. Den 3.3.2011 afholdtes møde i København arrangeret af Bo 
Feldt-Rasmussen med indlæggene Sharp-studiet inkl. diskussion om konsekvenser for de 
danske patienter med CKD ved Bo Feldt-Rasmussen, New onset diabetes (NOD) after 
transplantation ved Mads Hornum samt Inkretiner ved uræmi ved Thomas Idorn. Mødet 
var velbesøgt.  
 
Nordiske Nyredage 2011, 12.-14. maj, www.NSN2011.dk 
Temaet for mødet er New insights in renal endocrinology, med forelæsninger af en lang 
række internationalt meget anerkendte eksperter. Mødet afholdes i Tivoli Congress 
Center. Der er indgået mange sponsoraftaler, hvilket medfører, at registreringsgebyret er 
på et meget rimeligt niveau. Det forventede antal mødedeltagere er 400. 
 
Specialevejledning for intern medicin: nefrologi 
I den reviderede specialeplan blev en del af de forhold, som selskabet havde anført i 
høringssvaret, imødekommet.  
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Den nefrologiske speciallægeuddannelse 
Rekruttering: Søgningen til introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i nefrologi 
er god, hvorfor rekrutteringsudvalget har indstillet sin aktivitet indtil videre. 
Rekrutteringskurserne, tilrettelagt af Mette Damholt og Jens Kristian Madsen er fortsat 
velbesøgte og flot evaluerede, seneste kursus fandt sted januar 2011.  
Specialespecifikke kurser: Kurserne afvikles tilfredsstillende. Der er desuden afholdt et 
to-dages nefrologisk forskningstræningskursus i marts 2011. 
 
Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond 
Forskningsfonden modtog 18 ansøgninger til uddelingen i 2011 og det samlede ansøgte 
beløb udgjorde kr. 1.882.149. Der var kr. 335.000 til uddeling, som blev tildelt 9 ansøgere, 
der fik beløb fra kr. 25.000 til kr. 60.000. Dinah Scherzad Khatir, Århus Universitetshospital 
Skejby blev indstillet til at modtage støtte fra Ellen og Aage Fausbølls Helsefond, såfremt 
bestyrelsen til efteråret får mulighed for dette. 
 
Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond 
Rejsefonden modtog 9 ansøgninger til uddelingen i 2011. Fem blev tildelt kr. 4.000 til 
6.000 til deltagelse i internationale møder.  
 
Mommsens Legat 
Bestyrelsen har besluttet at tildele selskabets hædersbevisning i 2011 til afdelingslæge, 
ph.d., dr. med. Niels Henrik Buus, Nyremedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital 
Skejby og reservelæge, ph.d. Marie Frimodt-Møller, Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet. 
Tildelingen vil blive motiveret ved generalforsamlingen. 
 
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) 
Forholdene vedrørende DNSL er meget tilfredsstillende. Samarbejdet med 
Kompetencecenter Syd fungerer godt, og antallet af ansøgninger om anvendelse af DNSL 
data til forskning er stigende. Årsrapporten for 2010 forventes færdig til august og vil 
formentlig blive præsenteret af registeransvarlig James Heaf ved det første videnskabelige 
efterårsmøde. 
 
DSIM 
Efter henvendelse fra de intern medicinske specialeselskaber blev der i 2010 afholdt en 
række møder med repræsentanter fra DSIMs daværende bestyrelse og 
specialeformændene med henblik på en ændret struktur for DSIM, idet det vurderes, at de 
intern medicinske specialer har brug for en organisation til drøftelse af en række fælles 
problemstillinger. Efterfølgende er vedtægterne for DSIM ændret, og den nye bestyrelse 
består af repræsentanter fra specialeselskaberne. Marianne Rix er medlem af DSIMs 
bestyrelse. 
 
Arbejdsgruppe vedrørende kronisk dialyse og palliativ behandling 
Arbejdsgruppen blev nedsat efter årsmødet, se venligst ovenstående. Gruppen har 
følgende nefrologiske medlemmer: Marianne Rix (formand), Inge Eidemak, Irene 
Høgsberg og Bente Jespersen. Gruppen inddrager specialister fra andre specialer og 
fagområder efter behov. 
 



 4 

Revision af guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og 
mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom 
Arbejdsgruppen har afsluttet arbejdet, og der vil være en kort præsentation af de nye 
guidelines ved generalforsamlingen den 14. maj. 
 
Revision af cystenyrerapporten 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på revision af cystenyrerapporten fra 2004. 
Svend Strandgaard (formand), Jens Kristian Madsen, Jens Iversen og Bjarne Ørskov er 
medlemmer, gruppen har suppleret sig med specialister fra relevante specialer. 
 
Nyreforeningen 
Samarbejdet med Nyreforeningen er fortsat godt. Anne-Lise Kamper har sammen med 
formanden for Dansk Transplantationsselskab, Søren Schwartz Sørensen, deltaget i 
vurdering af ansøgere til Nyreforeningens Forskningsfond og medvirket ved midlernes 
uddeling i marts 2011 ved en festlighed afholdt af Nyreforeningen. 
 
Udvalg og tillidshverv 
Bestyrelsen har i årets løb udpeget en række repræsentanter til udvalg og arbejdsgrupper, 
der henvises venligst til referater fra bestyrelsesmøder samt selskabets hjemmeside. 
 
 
 
København, den 5. april 2011 
Anne-Lise Kamper 
Formand for Dansk Nefrologisk Selskab 
 
 
 
 


