Referat fra årsmøde i Dansk Nefrologisk Selskab
Herlev Hospital
4.- 5. april 2008

Der var tilmeldt i alt 118 deltagere til den videnskabelige del af årets møde, der blev afholdt i
Lille Auditorium på Herlev Hospital.
Det overordnede tema ved årsmødet var Renoprotektion.
Mødet blev indledt fredag den 4. april med Claus Brun Lecture. Professor Jürgen Floege fra
Aachen gav en fremragende forelæsning over emnet ”Renal Fibrosis, Pathogenesis and
Treatment”. Herefter fulgte yderligere to meget gode forelæsninger om henholdsvis ”Vitamin
D, a New Factor in the Regulation of the Cardiovascular System“ v/professor Klaus Ølgaard,
Rigshospitalet og ”The Renin-Angiotensin System in Chronic Kidney Disease" v/professor
Thomas Unger fra Berlin.
Gallamiddagen fredag aften blev holdt på Den Kgl. skydebane Sølyst med 128 tilmeldte.
Lørdag den 5. april startede med inspirerende forelæsning v/professor Hans-Henrik Parving,
Rigshospitalet, der talte om: ”Diabetic Nephropathy - Prevention and Treatment”. Herefter
fulgte afdelingslæge Thomas Elung-Jensen, Rigshospitalet, med en grundig gennemgang af
emnet: ”Dosing of RAAS Blockers in Chronic Kidney Disease”. Formiddagen sluttede med en
meget spændende forelæsning: ”GLP-1 – From Bench to Bedside” v/Tina Vilsbøll, Steno
Diabetes Center.
Lørdag eftermiddag blev der præsenteret danske forskningsresultater ved i alt 14 frie
foredrag af høj kvalitet. Emnerne omfattede såvel renoprotektion som dialyse- og
transplantationsrelaterede problemstillinger. Der var som vanligt foredragskonkurrence.
Førstepræmien, som er rejse og ophold til deltagelse i ASNs årlige kongres 2008, blev vundet
af Sigurdur Sigurdsson, Herlev Hospital for foredraget ”Candesartan improves autoregulation
of local cortical cerebral blood flow during hemorrhagic hypotension”. Andenpræmien, som er
rejse og ophold til deltagelse i EDTAs årlige kongres 2009 samt 3 års medlemskab af
ERA/EDTA, blev vundet af Kirsten Madsen fra Syddansk Universitet for foredraget ”Effects of
immunosuppressive drugs on COX-2 activity in vitro and in kidney transplant patients in
vivo”.
Registeransvarlig for Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister James Heaf redegjorde for
ændringer i registret siden sidste årsmøde og fremlagde desuden en række resultater fra den
kommende årsrapport for 2007. Årsrapporten vil blive udsendt i en fotokopieret udgave til
alle medlemmer, når den foreligger.
Årsmødet sluttede med Generalforsamling, se særskilt referat.
Der var en stor udstilling i forbindelse med mødet med deltagelse af 16 medicinalfirmaer.
Årsmødet blev sponsoreret af Abbott Laboratories A/S, Amgen AB, Boehringer Ingelheim
Danmark A/S, Fresenius Medical Care, Gambro Denmark, Genzyme Therapeutics og Roche
A/S.
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