Referat fra årsmøde
Dansk Nefrologisk Selskab
Herlev Hospital
1.-2. maj 2009

Der var tilmeldt i alt 121 deltagere til den videnskabelige del af årets møde, der blev
afholdt i Lille Auditorium på Herlev Hospital.
Det overordnede
glomerulonefritis.
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Fredag den 1. maj var der før selve mødet en undervisningssession: ”Clinico
Pathologic Conference on Glomerulonephritis”, hvor nefropatologerne professor,
dr.med. Niels Marcussen og overlæge dr.med.Claus Andersen sammen med overlæge
dr. med. Hans Dieperink og overlæge ph.d Per Ivarsen gennemgik flere former for
glomerulonefritis med udgangspunkt i sygehistorier. Sessionen var velbesøgt og
udbytterig for både yngre og erfarne nefrologer.
Selve årsmødet indledtes med Claus Brun Lecture. Professor Susan Quaggin fra
Toronto gav en fremragende forelæsning over emnet ”The Glomerular Barrier”.
Herefter fulgte en god forelæsning om ”Common mechanisms of glomerular damage“
v/professor Dontscho Kerjaschki fra Wien.
Dagen sluttede med Generalforsamling, se særskilt referat. For mødedeltagere, der
ikke deltog i generalforsamlingen, var der fremvisning og diskussion af Anja Dalhofs
film ”Kidneys on Ice” om organhandel.
Gallamiddagen fredag aften blev holdt på Hotel Skt Petri med 125 tilmeldte.
Lørdag den 2. maj startede med en flot forelæsning v/professor Rosanna Coppo,
Torino, der talte om: ”What`s new in the treatment of glomerulonephritis”.
Herefter var der præsentation af danske forskningsresultater ved i alt 13 frie foredrag
af særdeles høj kvalitet. Emnerne omfattede klinisk-, eksperimentel- og
registerforskning. Der var som vanligt foredragskonkurrence. Førstepræmien, som er
rejse og ophold til deltagelse i ASNs årlige kongres 2009, blev vundet af Kristine
Hommel, Rigshospitalet/Statens Institut for Folkesundhed for foredraget ”The Danish
Registry on Regular Dialysis and Transplantation. Completeness and validity of
incident patient registration”. Andenpræmien, som er rejse og ophold til deltagelse i
EDTAs årlige kongres 2009 samt 3 års medlemskab af ERA/EDTA, blev vundet af Gitte
Kjærsgaard fra Syddansk Universitet for foredraget ”Lithium Impairs Kidney
Development and Inhibits Glycogen Synthase Kinase -3”.
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Registeransvarlig for Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister James Heaf fremlagde
en række foreløbige resultater fra den kommende årsrapport for 2008. Årsrapporten
vil blive tilgængelig på hjemmesiden, når den foreligger.
Dagen sluttede med sessionen ”Recruitment to nephrology – the need for an active
strategy”, der blev indledt med tre debatindlæg. Først talte Jesper Juul Larsen om
”Inspiration from other fields”, dernæst fulgte Stinne Kvist med ”Young doctors choice
of career” og til sidst orienterede Marianne Rix om ”Ideas from the work-group”.
Indlæggene blev efterfulgt af en god og konstruktiv diskussion.
Der var en stor udstilling i forbindelse med mødet med deltagelse af 14medicinalfirmaer.
Årsmødet blev sponsoreret af Abbott, Amgen AB, Astellas Pharma, Baxter, Gambro
Denmark, Genzyme Therapeutics, Novartis, Roche og Swedish Orphan.
København 27. maj 2009
Anne-Lise Kamper
formand
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