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Dansk Nefrologisk Selskab 

Formandens beretning 2018/2019  
 

Medlemmer  

Selskabets medlemstal er 309 + 2 firmamedlemskaber 

 

Bestyrelse  

Efter generalforsamlingen d. 26. maj 2018 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som 

følger:  

 

Helle Charlotte Thiesson, Odense Universitetshospital (formand); Jens Schmidt Iversen, Rigshospitalet 

(næstformand); Rikke Borg, Roskilde Universitetshospital; Mark Reinhard, Århus Universitetshospital; Ditte 

Hansen, Herlev Hospital. Iain Bressendorff, Herlev Hospital (repræsentant for Yngre Nefrologer). Sekretær 

Kristian B. Buhl, Odense Universitetshospital. 

 

Foreningen af Yngre Nefrologer (YN), som en del af DNS, har fungeret med egen bestyrelse. Iain 

Bressendorff (Formand), Maria Lerche Mace (Næstformand), Mie Klessen Eickhoff, (Kasserer), Eva Gravesen 

(Sekretær), Marie Bangstrup, Rasmus Kierkeskov Carlsen, Sarah Kelddal, Anders Nordholm og Philip Schytz. 

 

 

Sekretariatsfunktion og hjemmeside,  

Selskabets sekretær Kristian B. Buhl har med stor omhu varetaget sekretærfunktioner for medlemmer og 

bestyrelse. Selskabets seniorkonsulent, Jens Gregers Sørensen har med god økonomisk indsigt taget sig af 

bogføring, kontakt til bank, revisor m.m. Jens Gregers Sørensen holder vågent øje med økonomien, 

eksempelvis når formandens e-mail bliver misbrugt med henblik på udbetaling af penge til udenlandske 

konti. Dette er bekymrende sket to gange i det forløbne år.  Stor tak til Kristian og Jens. 

DNS hjemmesiden www.nephrology.dk er velfungerende. Der har desværre været problemer med at 

downloade DNS APP´en vedr. AKI og CKD fra APP-store på IPhone platformen. Der arbejdes på at løse 

problemet. Bestyrelsen besluttede sidste år at der skulle udarbejdes en Android version, dette arbejde har 

ligget stille, indtil vi har fået løst aktuelle problem. Den interaktive webapplikation kan dog stadig tilgås fra 

DNS hjemmeside: http://nephrology.dk/ckd-webapp/. 

 

Hjemmesiden ajourføres fortsat løbende ved en stor indsats fra Webmaster sygeplejerske Mona Klausen 

Storm, Odense Universitetshospital. Hjemmesiden indeholder relevante informationer for selskabets 

medlemmer, herunder møder, rapporter og arbejdsgrupper og sponsorer. Bestyrelsen følger fortsat 

anbefalingerne fra LVS og lægger habilitetserklæringer ud på hjemmesiden. YN har sit eget faneblad.  

 

DNS har en Facebook side – Danish Society of Nephrology, hvor der er potentiale for at øge aktiviteten. Der 

diskuteres løbende om DNS skal være aktiv på andre sociale medier.  
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Regnskab  

Selskabets økonomi er tilfredsstillende, ikke mindst fordi afregning fra ERA-EDTA gav et overskud til DNS. Vi 

har afholdt vanlig mødeaktivitet med mange udenlandske foredragsholdere og en række igangværende 

arbejdsgrupper. Det er tiltagende vanskeligt for firmaer at tilbyde sponsorater, og DNS bliver nødt til at 

forholde sig til en anden form for afvikling af møder. Et punkt der vil blive diskuteret til 

generalforsamlingen. 

Medlemskontingent foreslås uændret i 2019 – dvs  400 kr for ikke speciallæger, 700 kr for speciallæger og 

5000 kr for firmamedlemmer. Vi har erfaret, at ikke alle medlemmer automatisk betaler øget kontingent i 

forbindelse med overgang til status som speciallæge. Vi arbejder på at løse problemet i samråd med 

lægeforeningen der registrerer dette. 

Selskabets egen kapital var 266.322 kr ved udgangen af 2018. Ved udgangen af 2017 var egen kapitalen 

201.339 kr. En difference på +64.983 kr. 

 

 

Augustinus Fonden – Nefrologisk forskning 

Tre tidligere formænd fra DNS: Anne-Lise Kamper, Bente Jespersen og Bo Feldt-Rasmussen, har i fællesskab 

fået en henvendelse fra Augustinus Fonden, som gerne vil fokusere på nyreområdet de næste 3 år. Derfor 

afsætter Augustinus Fonden 60 mio kr over 3 år målrettet forskning i nyresygdomme, hvilket er en 

fantastisk hjælp til at fremme nefrologisk forskning.  

 

 

Nordiske Nyredage 5.- 8. maj 2021 i Odense 

DNS har den ret store opgave at skulle afholde Nordiske Nyredage (36th biennial Congress of the Nordic 

Society of Nephrology) i 2021. Vi har besluttet at mødet skal finde sted den 5. – 8. Maj 2021 i Odense på 

Odeon, der vil således ikke blive afholdt vanligt årsmøde i 2021. Sidst mødet blev afholdt i Danmark var i 

maj 2011 i København, hvor der var mere end 400 deltagere. Bestyrelsen er godt i gang med at planlægge 

mødet i 2021. Vi har fået uvurderlig hjælp fra Inspiring Denmark fra region Syd. Hjemmesiden er lavet; 

www.NSN21.dk, og indhold vil løbende blive tilføjet. I marts 2019 indgik vi et samarbejde med PCO firmaet 

DIS Congress Service A/S, samme firma som stod for kongressen i København i 2011.  Den 30. august- 2. 

september 2019 bliver Nordiske Nyredage afholdt i Turku/Åbo i Finland, og vi vil her have en stand, hvor vi 

kan fortælle mere om det kommende møde i Danmark.  

 

 

Arbejdsgrupper:  

1. Tværfagligt landsdækkende udvalg vedr. palliation og maximal medicinsk uræmibehandling (MMU) 

Udvalget blev grundlagt i 2012 og udgav rapporten ”Palliativ indsats i nefrologien 2012-2017”, som kan 

læses på hjemmesiden under fanen ”publikationer”. DNS bakker fortsat op om arbejdet i det tværfaglige 

landsdækkende udvalg vedr. palliation og maximal medicinsk uræmibehandling. Udgiften til deltagernes 

transport til og fra møderne forventes dækket af de respektive afdelinger, deltagerne er ansat på. 

Udarbejdelsen af procedurevejledninger, screeningsværktøjer, pjecer, forskningsprojekter, uddannelse 

mm. må forventes at være en del af at varetage MMU behandlingen på en Nefrologisk afd. 

 

http://www.nsn21.dk/
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2. Nefrologiens rolle i Fælles Akut Modtagelse  

Denne gruppe har eksisteret siden 2013 med Jesper Juul Larsen som formand. Man har sendt en 

forespørgsel til ”akut medicin” med henblik på deltagelse i tilrettelæggelse af de nefrologiske 

undervisningstimer. Jesper Juul Larsen foreslår, at der afventes tilbagemelding fra ”akut medicin” før der 

gøres yderligere. Gruppen har ikke planlagt nye møder. 

 

Udvalgets medlemmer er følgende:   
Jesper Juul (Formand, NOH), Mette Damholt (Rigshospitalet), Lena Helbo Taasti (NOH), Lisbet Brandi (DNS 

bestyrelsesrepræsentant), Bo Broberg (Herlev), Lene Boesby  (Roskilde), Anne Thuesen (Kolding), Elvin 

Odgaard (Viborg) 

 

3. Glomerulonefritis 

Gruppen er færdig med ”Holdningspapir for behandling af glomerulonefritis 2018” som nu ligger på 

hjemmesiden. Gruppen har planlagt et 1-2 møder årligt med henblik på revision af holdningspapiret. 

I forbindelse med den kommende revision har alle afdelinger med højt specialiseret funktion indenfor 

glomerulonefrit og alle regioner blevet bedt om at udpege/genudpege deltagere til arbejdsgruppen. 

 

Medlemmer af arbejdsgruppen er aktuelt: 

Wladimir Szpirt (RH), Elizabeth Krarup (Herlev), Casper Rydahl (Herlev), Hans Dieperink (Odense), Edin Colic 

(Odense), Jon Gregersen (Aalborg), Peter Marckmann (Roskilde), Cecilie Lyngsø (Roskilde), Per Ivarsen 

(Århus), Niels Henrik Buus (Århus), Ditte Hansen (DNS bestyrelse/Herlev)  

 

4. Dansk Nefrologis historie 

Det planlægges at ”Nefrologiens historie” vil være færdig til efterårsmødet 2019 og forventes herefter at 

blive tilgængelig på hjemmesiden. Bestyrelsen overvejer trykning i billig papirudgave om muligt.  

 

Medlemmer af arbejdsgruppen er: 

Hans Erik Hansen, Hans Ejlif Jørgensen, Svend Strandgaard, Niels Henrik Von Holstein Rathlou, Niels A 

Larsen og lektor Ole Frederiksen.  

 

5. ”Sandbjergkurset” 

Det årlige 3 dages internat introduktionskursus i nefrologi, ” Nefrologi i teori og Praksis” bliver desværre 

endeligt nedlagt, da der ikke længere er økonomi til afholdelse af kurset. Vi takker Mette Brimnes Damholt 

og Thomas Elung-Jensen for deres store indsats og deres forgæves forsøg på at få dette populære kursus 

startet op igen. 

 

6. Revision af guidelines: Nyresygdomme og graviditet 

Mette Brimnes Damholt er udpeget af bestyrelsen til at indgå i en arbejdsgruppe med Dansk Selskab for 

obstetrik og gynækologi. Guidelines vil blive lagt på hjemmesiden. 

 

7. Nationale rekommandationsliste for hjerte-kredsløb 

Thomas Elung-Jensen er udpeget af DNS til at indgå i dette arbejde. 
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8. Danish Diabetes Academy (DDA) 

Mads Hornum er blevet valgt til at indgå i DDA education Commitee of education. 

 

 

Videnskabelige møder:  

1. ERA-EDTA møde den 24.-27. maj 2018 i København  

ERA EDTA kongressen blev afholdt i København i maj 2018, og sidste gang kongressen blev holdt i Danmark 

var i 2002.  Kongressen var særdeles vellykket og velbesøgt med knap 6800 deltagere. Præsident for 

kongressen, Bo Feldt Rasmussen arrangerede kongressen sammen med ERA EDTA præsident Carmine 

Zoccali. Mange danske nefrologer bidrog aktivt til en vellykket kongres, herunder Mads Hornum og også 

DNS. Danske nefrologer var i top 10 m.h.t. til indsendelse af abstracts og 212 danske nefrologer deltog i 

mødet. Professor Klaus Ølgaard holdt et inspirerende foredrag (Plenary Lecture): New paradigms of the 

kidney - Vascularbone axis in CKD. 

Der blev afholdt generalforsamling i forbindelse med mødet, og herunder en kort videnskabelig session, 

hvor nationale studier blev præsenteret. 

 

2. Efterårsmøde 11. oktober 2018, København 

Et velbesøgt møde afholdt på Righospitalet. Første del af mødet var arrangeret af Hans Dieperink og 

handlede om atypisk Hus og genetik i nefrologien. De udenlandske oplægsholdere var Professor David 

Kavanagh fra Newcastle og Zivile Bekassy fra Skåne. Danske foredragsholdere var Flemming Scheutz, Jens 

Michael Hertz og Aygen Øzbay. En spændende session hvor man blev opdateret om den seneste viden på 

området, og hvordan den skal bruges i den kliniske hverdag. 

Andel del af mødet var Mette Brimnes Damholt tovholder på, og denne del omhandlede væske og 

elektrolytter - et emne der altid udløser en livlig diskussion blandt nefrologer. Til mødet blev vi udfordret af 

Anders Perner og Kirsten Møller der tog udgangspunkt i væsketerapi af den kritisk syge patient og 

patienten med forhøjet intrakranielt tryk.  Nefrologerne Jens Dam Jensen og Mette Brimnes Damholt 

fortalte om ultrafiltration hos forskellige patientkatagorier. 

 

3. Forårsmøde 4. april 2019, Odense Universitetshospital (joint meeting with Danish Myeloma Study 

group) 

Et velbesøgt og spændende møde, med deltagelse af 80-90.   

Første del af mødet havde temaet : What should an adult nephrologist know about pediatric nephrology”. 

Den udenlandsk foredragsholder var professor Stephen Marks, børnenefrolog fra Great Ormond street som 

fortalte om børnenyretransplantation, børnenefrologerne Mette Neland, Per Wittenhagen og Søren Rittig, 

fortalte om årsager til nyresvigt hos børn, renal dværgvækst og hypertension. Johan Povlsen og Mette D. 

Brimnes fortalte om hhv PD og HD hos børn. En spændende session, hvor man godt kunne have brugt mere 

tid til diskussion. 

Anden del af mødet var Henrik Birn tovholder på, og denne del handlede om Paraproteinæmier og 

nyresygdom. Udenlandske foredragsholdere var Professor Paul Cockwell fra Queen Elizabeth Hospital 

Birmingham, UK, og nefrolog Helen Lachmann fra National Amyloidosis Centre, London, UK. Professor 

Søren Schwartz Sørensen fortalte om paraproteinæmier og nyretransplantation, og hæmatolog Henrik 

Gregersen havde case-gennemgang med udgangspunkt i plasmacelle neoplasier. Såvel hæmatologer som 
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nefrologer var enige om, at vi skal gentage denne type fælles møder i fremtiden, da det var udbytterigt for 

begge parter og gav en god diskussion.  

 

 

Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond og Rejsefond 2019 

Bestyrelsen har i år haft et møde med senior fondsrådgiver fra Danske Bank. Der tages efterfølgende 

beslutning om at sprede aktiver mere globalt, da udbyttet herefter forventes højere. De seneste år er 

forskningsfonden blevet mindre grundet dårlige afkast. 

 

I år var prioriteret yngre forskere mhp igangsættelse af nye projekter. Beløbsrammen var sat til maximalt 

25.000 kr pr projekt 

 

Der var i alt 35 rettidigt indsendte ansøgninger til DNS Forskningsfond, heraf 27 ansøgninger om 

projektstøtte og 8 ansøgninger om rejselegater.  

 

Grundet et historisk dårligt afkast, kunne der i år kun uddeles 180.000 kr. Uddeling af fondsmidler sker iht. 

Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfonds vedtægter hvilket blandt andet betyder 43.000 kr bundet til 

gæsteforelæsere. 

Der blev således fordelt 125.000 kr til 5 projekter og 12.000 kr til 4 rejseansøgninger. Det blev besluttet 

følgende vedr. opslag om støtte til projekter i 2020: Der prioriteres yngre forskere i opstartsfasen. Ansøger 

skal være medlem af selskabet. Det forventes maksimalt at kunne uddele 30.000 kr pr projekt.  

 

DNS bestyrelsen besluttede i år ikke at tilbageføre midler fra DNS’ driftskonto til fondskontoen grundet 

økonomien.  

 

 

Mommsens Legat  

Bestyrelsen har besluttet at tildele Selskabets hædersbevisning i 2019 til Professor, overlæge ph.d. dr. med. 

Henrik Birn, Århus Universitetshospital og overlæge, ph.d. Kristine Hommel, Region Sjællands Hospital 

Holbæk.  

 

 

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) 

Registerudvalget afholder to møder årligt (forår og efterår). Udvalget består af medlemmer fra RKKP 

(regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram), nefrologer og DNS. Medlemmer fra RKKP er biostatistiker 

Morten Sverdrup-Jensen, epidemiolog Lotte Maxild Mortensen og ny RKKP kontaktperson Esra Öztoprak 

(fra 9. april 2019). Registeransvarlig og redaktør igennem mange år er James Heaf. Øvrige medlemmer er 

Søren Schwartz Sørensen, Johan Povlsen, Niels Løkkegaard og Tom Buur. Hans Dieperink er trådt ud af 

udvalget i år. Fra DNS deltager Kristian B. Buhl (sekretær) og undertegnede (formand DNS og DNSL).  

 

En opgave RKKP har aktuelt, er at hele registeret skal omkodes fra STATA til SAS, en opgave der er mere 

omfattende end forventet.  
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RKKP har inviteret til indstilling af et emne til ”Lærings- og kvalitets team (LKT)”. I samarbejde med de 

ledende overlæger/specialeansvarlige overlæger har vi sendt en indstilling ind med emnet ” Bakteriæmi hos 

patienter i hæmodialyse skal minimeres, og dette gøres med ”fistula først politik”.  Kontaktperson på 

projektet er James Heaf, og vi afventer tilbagemelding om vores emne bliver udvalgt.  

 

James Heaf har igennem mange år været ansvarlig for udgivelse af DNSL´s indikator og årsrapport, og alle 

ser frem til det faste årsrapport-indlæg samt få årsrapporten i hånden. James Heaf har desværre valgt at 

opsige sit job som registeransvarlig og redaktør fra udgangen af 2019. En kæmpe tak til James Heaf for hans 

store indsats igennem de forløbne år. 

Stillingen som registeransvarlig har været slået op på DNS hjemmeside med ansøgningsfrist primo april 

måned. Kommende ansættelsessamtaler er planlagt. 

 

Årsrapporten 2017 udkommer i papirversion og er sendt ud til alle afdelinger. Foreløbigt har bestyrelsen 

prioriteret at få årsrapporten trykt. 

 

Danske Regioner har gennem RKKP givet en ny treårig bevilling 2017-2021. Budgettet for DNSL i 2018 er 

141.000 hvoraf 125.000 er aflønning for den driftsansvarlige, og 16.000 kroner for mødeaktivitet.  

I øvrigt henvises til Forord ved registerudvalgs formanden James Heaf i årsrapporten 

 

 

Den nefrologiske speciallægeuddannelse  

Rekruttering:  

Søgningen til introduktionsstillinger er tilfredsstillende. Søgning til hoveduddannelsesforløb i nefrologi er 

generelt tilfredsstillende, der er dog udfordringer i enkelte geografiske områder.  

 

Specialespecifikke kurser:  

Hovedkursusleder er afdelingslæge Lene Boesby, Roskilde, der tilsikrer, at alle læger i 

speciallægeuddannelse har mulighed for at få de nødvendige kurser, effektueret af delkursusledelser. 

Kommende kurser annonceres på hjemmesiden. Sekretær Christina Rasmussen, Roskilde, er 

hovedkursusledersekretær.  

 

Uddannelsesudvalg 

 Fra Region Syd har Julie Bryndum valgt at trække sig, og Mette Isaak Abramsson træder ind i stedet for.  

Jf.  kommissoriet er der plads til 9 medlemmer, heraf to HU læger.  

 

Udvalget består af: Lene Boesby (formand)- hovedkursusleder, region øst. Anette Bagger Sørensen, lektor, 
region nord,Lena Helbo Taasti, uddannelsesansvarlig ovl, region øst, Niels Løkkegaard, lektor, region øst, 
Pernille Mørk Hansen – inspektor, region øst, Mark Reinhard, DNS repræsentant, region nord, Tobias 
Bomholt, HU-læge, UEMS, region øst, Mai-Britt Skadborg, HU-læge, region nord og Mette Isaak Abramsson 
- uddannelsesansvarlig ovl, region region syd. 

Der henvises til referater på hjemmesiden 
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Nyt fra UEMS (European Union of Medical Specialist) Renal Section.  

Pernille Mørk Hansen trækker sig fra UEMS og i stedet overtager Tobias Bomholdt, Rigshospitalet denne 

opgave.  

Professor Jorge B. Cannata-Andia, som er formand for ”UEMS renal section” har opfordret alle nationale 

formænd at der gøres en indsats for at flere deltager i den europæiske eksamen og får ”European 

Certificate in Nephrology”. I forbindelse med tidligere generalforsamlinger har dette punkt været 

diskuteret, og for nuværende er der ikke konsensus om at opfordre alle kommende danske nefrologer til at 

tage denne eksamen. Udviklingen følges ved næste møde i forbindelse med ERA-EDTA.  

 

 

Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) 

DSIM er paraplyorganisation for de medicinske specialer. Jens Schmidt Iversen er DNS repræsentant i DSIM 

bestyrelsen. Rikke Borg er suppleant. 

DSIM uddannelsesudvalg har talt om målbeskrivelsen for akut medicin og hvordan DSIM kan tilbyde at 

deltage i uddannelsen. Der arbejdes videre med dette i DSIM regi. 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i DSIM Årsmøder, der giver mulighed for opdatering af 
viden om de andre medicinske specialer og inspiration til vores involvering og bidrag til behandling af 
medicinske patienter. Ved årsmødet 2. marts 2019, der i år drejede sig om "Forekomst og håndtering af 
ikke-reproducerbar evidens i de intern medicinske grenspecialer" bidrog DNS med et indlæg "Hvor meget 
dialyse er nok?" ved overlæge James Heaf. 
 

Samarbejde med Nyreforeningen  

Nyreforeningens Forskningsfond:  

Jan Carsten fra Dansk Transplantationsselskab og Helle Thiesson har assisteret Nyreforeningen i februar 

2019 i vurdering af ansøgere til Nyreforeningens forskningsfond. Der var mange gode ansøgninger. 

Uddelingen finder sted ved Nyreforeningens årsmøde søndag den 12. maj. 

 

Fælles strategi mod nyresygdom:  

Der stiles mod halvårlige møder mellem formandskaberne for DNS og Nyreforeningen. Der har været 

afholdt et møde med deltagelse af Kristian B. Bul og Helle C. Thiesson. Næste møde er planlagt til maj 

måned. 

 

 

Helle C. Thiesson 

Formand  

Dansk Nefrologisk Selskab 

 

 

 


