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Formandens beretning 2005/2006
§1
Efter generalforsamlingen den 29. maj 2005 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Hans Dieperink, Odense Universitetshospital (formand) – Jens
Kristian Madsen, Viborg Sygehus (næstformand) – Ewa Lewin, Rigshospitalet – Inge Eidemak, Rigshospitalet – Peter Clausen, Rigshospitalet – Jens Dam Jensen, Skejby Sygehus.
Erik Bo Pedersen har været selskabets sekretær indtil 1.november 2005. Da Erik herefter
fik arbejde på Nefrologisk Afdeling, Addenbrooke’s Hospital, overtog Lena Taasti hvervet
som sekretær fra 1. november 2005.

§2
I det forløbne år er der i DNS’ regi afholdt tre videnskabelige møder og et symposium.
Årsmødet blev afholdt 28. – 29. maj på Radisson SAS Hotel H.C. Andersen, Odense.
Undervisningsdagen havde som emne: Nefropatologi. Årets Claus Brun forelæsning blev
præsenteret ved professor Helmuth Rennke, Brigham and Women’s Hospital, Boston. Det
inspirerende foredrag havde titlen: ”Mechanisms and Patterns of Glomerular Injury”.
Herefter var der nefropatologiske oplæg fra 3 universitetsafdelinger og tilknyttede patologiske afdelinger, præsenteret af Hans Erik Hansen, Niels Marcussen, Melvin Madsen, Elizabeth Krarup, Thomas Elung-Jensen, Helle Jensen, Pavel Ovchinnikov, Karen E. Olsen, Gabor Graehn og Lars Peter Nielsen.
Emnerne var humoral rejektion af renale allografter, IgA nephritis, fokal segmental glomerulosklerose, polyomavirusinfektion og lupusnephritis. Helmuth Rennke deltog ivrigt i debatten.
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregisters rapport 2004 blev fremlagt af Hans Løkkegaard
og James Heaf. Der blev i år lagt særlig vægt på indlæggelsesstatistik, DNS forhold til
ERA/EDTA og en analyse af cancer hyppighed.
Hans Løkkegaard orienterede om udviklingen af databasen, herunder de øgede offentlig
krav til publikation af kvalitetsdata fra de enkelte afdelinger.
Som afslutning på calciumfosfat arbejdsgruppens store arbejde præsenterede Klaus Ølgaard
de publicerede guidelines; ”Forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom. Guidelines for diagnostik og behandling. K/DOQI guidelines konverteret til danske forhold”.
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Middagen blev indtaget på kongresstedet med underholdning af Anette Wilhjelm Jahn og
Morten Musicus, der opførte H.C. Andersens eventyr Klods Hans. Der var tilmeldt 101 til
middagen.
Om søndagen blev der præsenteret 13 frie foredrag, alle med et spændende indhold. Konkurrencen om bedste foredrag, blev fundet af Jacob Nielsen, Århus Universitet. Præmien
var en rejse til ASN, sponsoreret af Janssen-Cilag.
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden, som vanligt kyndigt dirigeret af Hans
Erik Hansen.
Jytte Mommsen, født Købler’s legat blev tildelt Anne-Lise Kamper og Helle Thiesson.
Der var nyvalg til bestyrelsen, idet Kjeld Erik Otte afgik og ikke kunne genvælges. Han afgik under akklamation fra generalforsamlingen. Jens Kristian Madsen blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har senere konstitueret sig, idet Jens Kristian Madsen er blevet næstformand.
Der var til det videnskabelige program tilmeldt 76 første dag, 65 anden dag.
Årets 2 øvrige videnskabelige møder blev begge afholdt i København.
Det 133. møde blev afholdt den 29. september med emnet: ”Calcium, Parathyroid Hormone and Cardiovascular Calcifications in Uremia”. Professor Markus Ketteler, Aachen,
Tyskland, talte over emnet “Calcification and cardiovascular problems in renal failure”.
Professor Tally Naveh-Many, Jerusalem, Israel holdt en tale med titlen: “Regulation of
PTH gene expression – The sensing and response to serum phosphate and calcium”.
Klaus Ølgaard, Rigshospitalet om “Calcimimetics in the treatment of secondary hyperparathyreoidism”, mens Henrik Daugaard havde indlægget: “The Danish Version of the
K/DOQI Guidelines for Bone Metabolism and Disease in CKD”.
Det 134. videnskabelige møde blev afholdt 2. marts. Dagens overskrift var:
Pediatric nephrology: Outcome, dialysis, transplantation. Med Jens Dam Jensen som
chairman, fortalte professor Jaap W. Groothoff, Amsterdam, om: “Late effects of renal insufficiency in children”. Professor M. Fischbach, Strassbourg, fortalte om: ”Dialysis in
children”, mens Bente Jespersen præsenterede: “Results of renal transplantation in children, data from the Scandinavian transplant registry”.
Deltagerantallet var mellem 30 og 40, hvilket var skuffende, indlæggenes kvalitet taget i
betragtning. Senere forespørgsler afslører at en del medlemmer angiver at de ikke i tide er
orienteret om møderne.
På denne baggrund vil DNS forsøge at udmelde møderne tidligst muligt, og gentage invitationerne når mødet nærmer sig.
I samarbejde med Swedish Orphan arrangerede DNS et Lanthanum-karbonat symposium
den 12. januar på Rigshospitalet. Med Preben Joffe som mødeleder talte Steve Dammant,
Shire, om “Mode of Action and Bio-disposition of Lanthanum Carbonate. Professor Marc
de Broe, Antwerpen, talte over titlen: Metabolism of Lanthanum in man”, mens Isabel
Webster, Shire, fortalte om: ”Long term efficacy and safety of Lanthanum Carbonate”.
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symposium relativt velbesøgt.

§3
Selskabets medlemstal er aktuelt 259, heraf læger 205.

§4
Selskabets regnskaber udvikler sig tilfredsstillende, idet formuen i fondene er stigende i lyset af arv indgået i tidligere år.
Som det vil fremgå af regnskabet, er der tiltagende likviditet på driftskontoen.

§5
Uddeling fra rejsefonden år 2006. Til uddeling fra selve fonden var der i år kr. 33.000 til
uddeling. Bestyrelsen valgte at støtte 3 ansøgere, idet ansøgere der ikke er medlem af
Dansk Nefrologisk Selskab, i lighed med tidligere, ikke får fondsmidler. Endvidere bliver
der ikke givet tilskud til kurser.

§6
Uddeling fra Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond 2006. Der var kr. 175.000 til uddeling. Der var indkommet 11 ansøgninger, og bestyrelsen valgte at støtte 9 projekter. I lighed med uddeling fra rejsefonden, bliver der kun tildelt midler til medlemmer af Dansk
Nefrologisk Selskab.
Det svagt stigende renteniveau vil have en positiv effekt på afkastet fra selskabets fonde,
men da midlerne er placeret i obligationer, vil handelsværdien af obligationsbeholdningen
falde i et marked med stigende renter. Det er derfor besluttet at omplacere en tredjedel af
fondenes midler i aktier.

§7
Mommsen’s legat. Bestyrelsen har besluttet at tildele overlæge, dr.med. Bente Jespersen,
samt læge, ph.d. Pernille Koefoed-Nielsen, selskabets hædersbevisning. Tildelingen bliver
motiveret af formanden i forbindelse med generalforsamlingen.

§8
§14 vurdering. Dansk Nefrologisk Selskab har med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens
vejledning nr. 36 af 1. maj 2003, udpeget 2 § 14 bedømmere i hver region. I Region Nord
drejer det sig om overlæge, ph.d. Jens Dam Jensen og overlæge, dr.med. Søren Madsen. I
Region Øst klinikchef, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen og overlæge, ph.d. Inge Eidemak. I
Region Syd overlæge Kjeld Erik Otte og Hans Dieperink.
Disse indgår i faglige bedømmelsesudvalg med et mandat og vurderingsgrundlag, som ifølge vejledningen er udvidet i forhold til tidligere. Dansk Nefrologisk Selskab har modtaget
positive tilbagemeldinger omkring aktiviteterne i de nye udvalg, som man finder fungerer
tilfredsstillende. Sundhedsstyrelsen har i efteråret 2005 afholdt yderligere et kursus for faglige bedømmere.

§9
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. Registret finansieres af offentlige midler, og der
er et tiltagende krav fra bevillingsgiverne om at selskabet skal publicere kvalitetsdata, både
for landet som helhed og for de enkelte afdelinger. Dansk Nefrologisk Selskab fastholder at
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de afdelinger der forsyner registret med data har haft mulighed for at se og kommentere dataresultater, i samarbejde med registerudvalget og kompetente statistikere. I 2006 er der
planlagt et møde den 03. april, idet centrene forinden er forsynet med de foreløbige opgørelser, udarbejdet af Hans Løkkegaard og Uni-C. Denne proces medfører antagelig at dele
af årsrapporten fra DNSL først kan publiceres efter generalforsamlingen.

§10
Den lægelige videreuddannelse. Rekrutteringen til introduktionsstillinger i nefrologi har i
det store hele været tilfredsstillende, mens kun halvdelen af hoveduddannelsesforløbene er
blevet besat. Erik Bo Pedersen havde til årsmødet 2005 udarbejdet en prognose for det
fremtidige behov for speciallæger i nefrologi i Danmark. Prognosen er behandlet i bestyrelsen, og er herefter videresendt til Sundhedsstyrelsens dimensioneringsudvalg. Konklusionen er at det forventes at være tilstrækkeligt at uddanne 8 nefrologer pr. år, medens den totale videreuddannelseskapacitet, hvis alle stillinger blev besat, aktuelt er 12 nefrologer pr.
år.
Mette Brimnes Damholt og Jens Kristian Madsen har afholdt et rekrutteringskursus, i perioden 16. – 18. januar. Der var 25 deltagere på et livligt møde, idet kun halvdelen kunne optages af kapacitetsmæssige årsager. Bestyrelsen takker Mette Damholt og Jens Kristian
Madsen for arbejdet med etablering af kurset, som forventes gentaget de næste år. Samtidig
takkes underviserne for den velvilje de viser ved at undervise vederlagsfrit på kurset.

§11
Inspektorordningen. Dansk Nefrologisk Selskab har peget på Hans Erik Hansen og Gudrun
Steffensen.

§12
Sundhedsvæsenets patientklagenævn. For perioden 2003–2006 har bestyrelsen indstillet
klinikchef, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen og overlæge, dr.med. Søren Madsen. Søren har nu
meddelt at han ønsker at stoppe blandt andet under indtryk af at klagenævnets indstillinger
kan resultere i at kolleger kommer i gabestokken.

§13
Nyreforeningens Forskningsfond. Formanden er ifølge fundatsen i Nyreforeningens Forskningsfond, medlem af bestyrelsen for samme. Nyreforeningens Forskningsfond har i
2005/2006 benyttet Søren Schwartz Sørensen og formanden, som videnskabelige rådgivere.
Der er i år tildelt beløb på i alt kr. 450.000 til 11 forskningsprojekter indenfor dansk nefrologi. Beløbene er blevet uddelt til modtagerne ved en festlighed afholdt af Nyreforeningen,
den 03. marts 2006

§14
Professor, overlæge, dr.med. Klaus Ølgaard, Rigshospitalet er fortsat medlem af Council
for EDTA. Overlæge, ph.d. Inge Eidemak, Rigshospitalet, er selskabets UEMS repræsentant.
Specialistnævnet er opløst, men Sundhedsstyrelsen har efterfølgende udbedt Dansk Nefrologisk Selskab om at pege på medlemmer som vil indgå i en vurdering af udenlandske ansøgeres specialistuddannelse. Indtil videre består udvalget af Bo Feldt-Rasmussen, Hans
Dieperink, Kjeld Erik Otte og Jens Dam Jensen.
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§15
Diabetesudvalget, nedsat i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab med Bo FeldtRasmussen som formand har præsenteret deres betænkning, som er tilgængelig på hjemmesiden. Betænkningen vil blive diskuteret på årsmødet.
DRG-udvalget har i årets løb været sammensat af Søren Madsen og Bo Feldt-Rasmussen.
Søren Madsen ønsker at trække sig ud af udvalget og Dansk Nefrologisk Selskab har peget
på Lisbet Brandi som nyt medlem i udvalget. Søren Madsen takkes for hans langvarige og
store engagement i dette svære arbejdsområde. Detaljer om de øvrige stående udvalg, henholdsvis Uddannelsesudvalget og Registerudvalget, kan findes på selskabets hjemmeside.
Afslutningsvis vil jeg takke alle deltagere i både permanente udvalg og ad hoc udvalg for
deres store arbejdsindsats til gavn for dansk nefrologi.

Hans Dieperink

.

