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Der var tilmeldt i alt 122 deltagere til den videnskabelige del af årets møde.  
 
Det overordnede tema ved årsmødet var biomarkører ved kronisk nyresygdom og 
dialysebehandling.   
 
Fredag den 7. maj var der før selve mødet en undervisningssession: ”Hemodialysis & Peritoneal 
dialysis – two sides of the coin”, hvor Inge Eidemak og Johan Vestergaard Povlsen gennemgik 
forskellige aspekter af de to dialyseformer. Sessionen var velbesøgt og udbytterig for både yngre 
og erfarne nefrologer.  
 
Selve årsmødet indledtes med Claus Brun Lecture. 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 ”Longterm changes in solute and water transport in 
patients on peritoneal dialysis“ v/professor Simon Davies, University Hospital of North 
Staffordshire, Stoke-on-Trent, England.  
 
Dagen sluttede med Generalforsamling, se særskilt referat. For mødedeltagere, der ikke deltog i 
generalforsamlingen, var der en uddannelsessession ”Psychological aspects of CKD in young 
adults” med indlæg fra patienter og hospitalspræst Christian Busch, Rigshospitalet.   
 
Gallamiddagen fredag aften havde 110 tilmeldte. 
 
Lørdag den 8. maj startede med en meget god og udbytterig forelæsning v/professor Christopher 
Chan, University of Toronto, Canada, der talte om: ”The benefits of quotidian dialysis”.  
 
Herefter fulgte en meget interessant forelæsning om ”The difficulties in managing salt & water in 
ESRD” ved overlæge Søren Ladefoged, Rigshospitalet.   
 
Ved de efterfølgende 13 frie foredrag blev der præsenteret danske forskningsresultater 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 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, som er 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”. 
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Dagen sluttede med en debatsession. ”Should dialysis treatment be offered to all patients?” blev 
indledt med indlæg ved Bente Jespersen og Bo Feldt-Rasmussen. Herefter fulgte en livlig 
diskussion, der resulterede i en beslutning om, at bestyrelsen vil tage initiativ til nedsættelse af en 
arbejdsgruppe, der skal belyse forholdene ved undladelse af og ophør med kronisk 
dialysebehandling samt vurdere palliativ behandling ved terminal nyreinsufficiens.  

”Increased number of referred patients after reporting eGFR” blev indledt med et kort indlæg ved 
Else Randers, der også repræsenterede Henrik Birn og Lars Juhl Petersen. Håndteringen af det 
øgede antal nyhenviste patienter blev diskuteret. Det blev besluttet, at den netop trykte folder 
”Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri”, som er planlagt udsendt til praktiserende 
læger, skal ledsages af et brev, hvor bl.a. forbeholdene ved eGFR fremhæves. Henrik Birn vil 
udarbejde udkast til ledsagebrevet, som vil blive forelagt ledende overlæger.    

 

Der var en stor udstilling i forbindelse med mødet med deltagelse af 17 medicinalfirmaer, men 
desværre var udstillingsforholdene ikke tilfredsstillende pga. pladsmangel. Dette er efter mødet 
beklaget i en skrivelse til alle udstillere. 

Årsmødet blev sponsoreret af Abbott, Amgen AB, Baxter, Fresenius Medical Care, Gambro 
Denmark, Genzyme A/S, NorDiaTech A/S, Novartis, Pharmacosmos A/S, Roche A/S og Swedish 
Orphan. 

København 15. juni 2010 
 
Anne-Lise Kamper  
formand 
 

 
 

 


