
 

Referat  
Årsmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 

  

29.- 30. april 2016 Hotel Scandic, Sydhavns Plads, 
København 

 

 
 

 
 

 
Der var 192 deltagere tilmeldt mødet, som blev afholdt på både engelsk og dansk.  Det overordnede tema 

ved årsmødet var ”Kronisk dialysebehandling”. 

 

Mødet blev indledt fredag d. 29. april med en undervisningssession ved dr. Jens Kristian Madsen (Skejby 

Sygehus), dr. Lena Taasti (Nordsjællands Hospital) og dr. Birthe Thørring (Ålborg Sygehus). Overskriften 

for sessionen var ”Ethic considerations in nephrology”. En spændende og meget veltilrettelagt session som 

på fornem vis formidlede de etiske problemstilliner der er i relation til valg eller fravalg af dialysetilbud for 

patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale. Bagefter afholdt dr. Bente Jespersen (Skejby Sygehus) 

og dr. Gorm Greisen (formand Etisk Råd) et oplæg om de etiske problemstillinger der er i forbindelse med 

Nyredonation fra levende donorer. Sessionen var særdeles velbesøgt. 

 

Efter velkomst ved formand Lisbet Brandi begyndte årsmødet med to interessante foredrag ved 

udenlandske foredragsholdere. Først holdt dr. Peter J Blankestijn (Utrecht, Netherlands) et interessant 

oplæg om “Hemodiafiltration or hemodialysis. Standard care in chronic dialysis patients”. Spørgsmålet blev 

besvaret således at der måske nu er evidens for positiv effekt af hemodiafiltration på overlevelse, under 

forudsætning af højt dialysevolumen (mindst 23 l pr gang). 

Dette fulgtes af foredrag ved dr.Karthik Tennankore (Halifax, Canada) ”Dialysis dose, How much is 

needed?”. Spørgsmålet kunne ikke besvares enkelt. Dog ser det ud som om at nat-hæmodialyse ikke har så 

positiv en effekt på overlevelsen som tidligere antaget. 

 

Fokus rettede sig her efter mod ”Vascular Access in hemodialysis”. Under overskriften ”Choosing the right 

access for the right hemodialysis patient” gennemgik Dr. Timmy Lee (Birmingham, Alabama) de muligheder 

der er for tiden. Det synes som om AV-graften har fået en renæssance. Dette primært for at minimere 

antallet af hæmodialysekatetre. 

 

Dette fulgtes af et indlæg af dr. Lars Skov (Skejby Sygehus) ”Bloodstream infections in chronic hemodialysis 

patients”. En flot præsentation af danske data som tydeligt viser risikoen for bakterielle komplikationer ved 

et CVK som dialyseadgang.. Dr Lene Langhoff-Clausen (Odense University Hospital) fulgte op med 

karkirurgens perspektiv Under titlen ”Update on vascular access for hemodialysis – from the surgeon’s point 



of view”, blev der endnu engang talt varmt for en AV-graft i stedet for et CVK – også som akut 

dialyseadgang. Det vil kræve en ny rutine på de fleste hospitaler. 

Dr Marianne Rix (Rigshospitalet) beskrev meget kort et dansk initiativ som lige har taget sin begyndelse 

”Introduction of a danish quality assurance programme for hemodialysis vascular access”. Det kommer vi til 

at høre meget mere om det kommende år 

 

Programmet fortsatte umiddelbart efter med afholdelse af den ordinære generalforsamling i Dansk 

Nefrologisk Selskab og bagefter i foreningen Yngre Nefrologer (se særskilte referater). 

 

Inden middagen var der traditionen tro en lille aperitif. 

Ca. 128 deltog i gallamiddagen fredag aften, efterfulgt af dans til Bloch and the Kidney Docs. 

 

Lørdag den 30. april begyndte med Claus Brun forelæsningen ved Overlæge dr. med. Professor Boye L. 

Jensen, Department of Cardiovascular and renal research, University of Southern Denmark ”Where renin 

can take you”. Boye Jensen gav et indblik i en imponerende mængde af egne forskningsdata, hvor det var 

tydeligt at interessen har bevæget sig rundt i mange afspekter af nyrefysiologien. Som noget helt særligt 

har Boye Jensen været med til at opstarte kliniske studier som havde til formål at afprøve om de 

basalvidenskabelig resultater opnået i laboratoriet også afspejlede den kliniske hverdag (translational 

medicine) 

Dette fulgtes af et oplæg ved registeransvarlig James Heaf, Roskilde og Køge Sygehuse, som gav et kort 

resumé af Årsrapporten 2015 fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. Rapporten giver i lighed med 

tidligere år et uvurderligt indblik i status for dansk nefrologi. De endelige data fra Kompetencecenter for 

Klinisk Epidemiologi og Biostatistisk service (KCEB-syd) var kommet så sent, at mere dybdegående analyser 

ikke har kunne nås. De vil blive foretaget efterfølgende. 

 

Efter pausen fulgte de frie foredrag, der igen fortsatte efter frokosten. Der blev præsenteret i alt 10 

foredrag, som afspejlede mangfoldigheden og det høje niveau af dansk nefrologisk forskning. 

 

Vinder af ERA-EDTA grant blev læge Nicolai Hoffmann-Petersen, Holstebro Sygehus med foredraget 

”Treatment of hypertension using telemedical home blood pressure” (gebyr ved ERA-ETDA kongres 2017 + 

3 års medlemskab sponsoreret af ERA-EDTA). Som noget nyt skulle DNS bestyrelsen udvælge vinderen 

inden årsmødet. Udvælgelsen var således foretaget på baggrund af det indsendte abstract 

Foredragskonkurrencen blev vundet af læge Iain Bressendorff, Nordsjælland Hospital med foredraget ”Oral 

magnesium supplementation improves serum calcification propensity in chronic kidney disease stage 3-4”  

(en rejse til ERA-EDTA møde 2016 , sponsoreret af Pharmacosmos) og af læge  Anne D. Thuesen, Odense 

Universitets Hospital med foredraget ”Deletion of T-type calcium channels Cav3.1 attenuates endothelial 

dysfinction in aging mice (en rejse til ERA-EDTA  møde 2017, sponsoreret af Otsuka) 



 

Om eftermiddagen fulgte en meget interessant session ”The History of Danish Nephrology and Renal 

Physiologi”. Historien er skrevet af de seniore nefrologer som har været med til at skabe den. Det er en 

uvurdelig skat i forståelsen af udviklingen i Dansk Nefrologi. Den blev præsenteret af dr. Svend 

Strandgaard, dr. Hans Erik Hansen, dr Hans Ejlif Jørgensen. dr. Niels A. Lassen og dr Niels Holstein-Rathlou. 

Materialet vil udkomme som E-bog senere på året hvor alle forfattere vil fremgå. 

Mødet var ledsaget af en vellykket udstilling med 13 udstillere, som også gav rig mulig for at lære nyt. 

Dansk Nefrologisk Selskab vil gerne takke alle udstillere for deres bidrag. Årsmødet blev sponsoreret af 

Alexion, Otsuka, Amgen, Pharmacosmos, Baxter-Gambro and Fresenius Medical. Alle takkes for deres 

bidrag til mødets succes. 

 

København, den 7. maj, 2016 

 

 

 


