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Dansk Nefrologisk Selskab 
Formandens beretning 2020 /2021  
 
Medlemmer  
Selskabets medlemstal er 305 + 1 firmamedlemskab 
 
Bestyrelse  
Efter generalforsamlingen d. 2. oktober 2020 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat 
som følger:  
 
Helle Charlotte Thiesson, Odense Universitetshospital (formand) 
Ditte Hansen, Herlev Hospital (næstformand) 
Mark Reinhard, Århus Universitetshospital  
Jon Waarst Gregersen, Ålborg Universitets Hospital  
Mads Hornum, Rigshospitalet 
Iain Bressendorff, Herlev Hospital (repræsentant for Yngre Nefrologer) 
 
Sekretær Line Aas Mortensen, Sønderborg –Tønder Sygehus, har siden 1. november 2020 været selskabets 
sekretær. 
 
Foreningen af Yngre Nefrologer (YN), som er en del af DNS, fungerer med egen bestyrelse.  
Iain Bressendorff (formand), Anders Nordholm (næstformand), Maria Lerche Mace (sekretær), Mie 
Eickhoff, (kasserer), Marie Bangstrup, Rasmus Kierkeskov Carlsen, Sarah Kelddal, og Philip Schytz. 
 
Sekretariatsfunktion og hjemmeside m.m. 
En stor tak til selskabets tidligere sekretær Kristian B. Buhl for den store indsats som sekretær i DNS og 
tillykke med den nye stilling som ledende overlæge.  
Et stort velkommen til Line Aas Mortensen som med meget kort varsel overtog sekretær posten og har til 
alles tilfredshed varetaget sekretærfunktioner for medlemmer og bestyrelse. Bestyrelsen mødes fortsat kun 
virtuelt og synes den fleksible, virtuelle mødeform fungerer godt. 
Selskabets seniorkonsulent, Jens Gregers Sørensen har med vanlig økonomisk indsigt taget sig af bogføring, 
udbetalinger, revisionsopgaver og som vanligt afklaret mange løbende spørgsmål.  
 
Bestyrelsen har besluttet at hjemmesiden www.nephrology.dk skal opdateres, da den nuværende 
hjemmeside ikke fungerer optimalt. Hjemmesiden indeholder relevante informationer for selskabets 
medlemmer, herunder møder, referater, DNSL rapporter, oversigt over opdaterede afhandlinger mm. Vi 
ved at mange har problemer med at finde rundt på nuværende hjemmeside, og konsekvensen er at den 
ikke bliver brugt nok. 
 
Webmaster Mona Klausen Storm, Odense Universitetshospital har opsagt sin stilling per 1. maj 2021, en 
stor tak til Mona for en kæmpe indsats de forløbne mange år. Bestyrelsen har besluttet at vi fremadrettet 
vil udnævne repræsentanten for yngre læger som webansvarlig, som også får frie hænder til at øge DNS 
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aktiviteten på de sociale medier CKD.  DNS sekretæren kan bistå med denne opgave i mindre omfang også.  
DNS køber et klippekort til 10 timers professionel hjælp ved behov for større ændringer. Den interaktive 
webapplikation kan tilgås fra DNS hjemmeside: http://nephrology.dk/ckd-webapp/. DNS har en Facebook 
side – Danish Society of Nephrology. 
En stor tak til Kristian, Mona, Jens og Line. 
 
Regnskab  
Selskabets økonomi er stabil, til dels fordi vi har haft færre udgifter grundet COVID 19 pandemien og 
manglende afholdelse af fysiske møder. Indtægterne i år er 163.132 kr. mindre i år end sidste år. Positivt er 
medlemsindtægter er steget med 60 % efter fejl udmeldinger/kontingentregistreringer er blevet rettet.  
 
Selskabets egen kapital var 317.528 kr. ved udgangen af 2020. Ved udgangen af 2019 var egen kapitalen 
257.892 kr. ved udgangen af 2019. En positiv difference på 63.007 kr. 
 
Medlemskontingent foreslås uændret i 2021 – dvs. 400 kr. for ikke speciallæger, 700 kr. for speciallæger, 0 
kr. for pensionister og alder > 70 år og 5000 kr. for firmamedlemmer. Firmamedlemmer får deres logo på 
hjemmesiden, og flere personer kan deltage til møder på et medlemskab. 
Vi opfordrer fortsat alle vores medlemmer til at registrere på læger.dk at de er blevet speciallæger, således 
at speciallæge kan betales korrekt kontingent. Desværre kan dette ikke løses automatisk.  
 
Nordiske Nyredage 2021 flyttes til 4.-7. maj 2022 pga. COVID19 pandemien 
Husk Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022, hjemmesiden www.NSN22.dk opdateres løbende. Et spændende 
videnskabelige program er på plads og kan ses på hjemmesiden. I samarbejde med de nordiske lande har vi 
planlagt et præ-symposium (uddannelses session). Hvert land har som noget nyt ansvaret for en session. 
Formålet er blandt andet at fremme det nordiske samarbejde og sikre fælles ejerskab af kongressen. 
 
Arbejdsgrupper  
1. SGLT2-hæmning til behandling af kronisk nyresygdom uden diabetes 
Bestyrelsen har i 2020 nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Formand: Bo Feldt-Rasmussen, DNS 
bestyrelsesrepræsentant: Ditte Hansen. Arbejdsgruppens øvrige medlemmer: Charlotte Strandhave, Birgitte 
Bang Pedersen, Mads Hornum, Kristine Dyhr Schandorff, Jan Carstens, Morten Lindhardt, Rikke Borg, Johan 
Vestergaard Povlsen og Frank Holden Mose. Arbejdsgruppen har fremsendt et udkast til en guideline som 
er sendt i høring hos medlemmer af DNS. Guideline vil blive præsenteret til årsmødet. 
 
2. Diabetisk nyresygdom: Retningslinie til behandling af Diabetisk nefropati 
Bestyrelsen har i 2020 nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Formand Rikke Borg. Arbejdsgruppens øvrige 
medlemmer: Charlotte Strandhave, Lara Aygen Øzbay, Johan Vestergaard Povlsen, Frank Mose, Per Bruno 
Jensen, Mads Hornum, Bo Brobeg, Iain Bressebdorff, Frederik Persson (SDCC/København) og Karoline 
Schousboe (SSCO/Odense). Der stiles mod præsentation af guideline til efterårsmødet. 
 
3. Forebyggelse af AKI ved anvendelse af jodholdig kontrast 
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jens Dam Jensen, Kjeld Erik Otte og Mette Brimnes 
Damholdt. 

http://nephrology.dk/ckd-webapp/
http://www.nsn22.dk/


  Odense 18. april 2021 

3 
 

4. Glomerulonefritis 
Gruppen har revidere version 2018, således at retningslinje for behandling af glomerulonefritis 2020” nu 
ligger på hjemmesiden. Gruppen har planlagt et 1-2 møder årligt med henblik på  løbende revision af 
dokumentet. 
 
Videnskabelige møder og generalforsamling:  
Generalforsamlingen 2020 
Den første virtuelle generalforsamling blev afholdt den 2. oktober - med bestyrelsen fysisk samlet. 
Generalforsamlingen blev afholdt I vanlig ro og orden. Claus Bistrup blev valgt som dirigent. Mommsens 
legat blev uddelt til Claus Bistrup og Maria Lerche Mace. Henviser i øvrigt til referat på hjemmesiden. 
Antallet af deltagere var beskedent. 
 
De første virtuelle Møder Efter-Covid19 
Bestyrelsen besluttede at genoptage de videnskabelige møder virtuelt, ind til det er muligt at afholde 
fysiske møder. Forskellige virtuelle muligheder blev undersøgt, men foreløbigt blev det besluttet at 
anvende en Zoom platform af økonomiske årsager. Der findes andre og mere avancerede platforme, som 
giver mulighed for deltagelse af industrien med virtuelle stande. 
 
Efterårs/vinter møde 10. december 2020, virtuelt 
Fælles fyraftensmøde mellem Dansk Nefrologisk Selskab og Faglig Selskab for Nefrologiske sygeplejersker. 
Arbejdsgruppen bag den nationale kliniske retningslinje Louise Engelbrecht Buur, Inge Eidemak, Jeanette 
Finderup, Line Stærmose Jensen, Elizabeth Krarup, Thomas Guldager Lauridsen, Jens Kristian Madsen og 
Lena Helbo Taast havde arrangeret dette spændende møde. Den første del af mødet var en præsentation 
af den nationale kliniske retningslinje: En behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk 
nyresvigt. Arbejdsgruppens medlemmer kom med korte indlæg, som gav basis for en god diskussion. Den 
sidste del af mødet blev indledt af et spændende oplæg af Dr. Fergus Caskey, Consultant senior lecturer, 
Population Health Sciences, University of Bristol, som står i spidsen for "The Prepare for Kidney Care Study" 
som er et RCT studie i Storbritannien, hvor man undersøger en behandlingsstrategi uden dialyse i forhold til 
dialyse. En stor tak til gruppen for deres store arbejde og for at holde et flot fællesmøde.  MMU er nu 
blevet en integreret del i HU kurset dialyse/plasmaferes. 

Forårsmøde 4. marts 2021, virtuelt 
Det aflyste forårsmøde i Herlev 2020 blev med 1 års forsinkelse gennemført virtuelt, og en stor tak til alle 
foredragsholdere, der trods udsættelsen alle stillede op og leverede inspirerende foredrag. Et møde hvor vi 
havde været ambitiøse med mange foredragsholdere. Til mødet havde vi professionel hjælp for at 
minimere antallet at tekniske udfordringer, og sikre at alle medlemmer kunne få den fornødne hjælp til 
opkobling til mødet. Mødet var særdeles velbesøgt, og der blev registeret knap 80 Zoom-deltagere til den 
første del af mødet, hvor endokrinologer også var inviteret, og 52 deltagere til den sidste session, hvilket 
var særdeles tilfredsstillende. 
Emnet på første session var ”Mineral and bone disease in patients with kidney disease”, hvor Iain 
Bressendorff og Ditte Hansen var mødeleder. Professor Marc D. Vervloet fra Amsterdam holdt følgende 
foredrag:  Prevention and treatment of hyperphosphatemia in kidney disease og Hyperparathyroidism 
before and after transplantation, when and how to treat? Louise Salomo fortalte om: The new nordic renal 
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diet to prevent hyperphosphatemia. Maria Mace præsenterede: The influence of vascular calcification on 
bone disease in kidney disease. Marianne Rix holdt foredraget: Should we do parathyroidectomy before 
transplantation? , dette blev efterfulgt af: Bone disease after kidney transplantation ved Hanne Skou 
Jørgensen.  Sabina Hauge præsenterede: Risk of fracture in Danish patients on renal replacement therapy. 
Does diabetes increase the risk?  
Emnet på anden session var “Organ donation and kidney transplantation– latest news” , mødeledere her 
var Jens S. Iversen og Helle C. Thiesson. Christina Rosenlund og Markus Gäbel fortalte om: The Deceased 
Donation Process – DBD and DCD. Ole Pedersen holdt indlægget: From patient to donor in the ICU.  Pernille 
Kofoed og Claus Bistrup holdt to fælles indlæg: Transplantation immunology anno 2021 (cases) og Kidney 
donor chains and altruistic kidney donation in Denmark og Søren S. Sørensen sluttede en spændende dag af 
med foredraget ABO incompatible kidney transplantation – Current status in Denmark. 
 
Planlagte møder 
 

 Årsmøde 6.-7. Maj, 2022 (Virtuelt) 
 

 Efterårsmøde 7. Oktober 2022 Herlev  (evt virtuelt) 
 

 Nordiske Nyredage 4.-7. Maj 2022 (Odense)  
 
Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond og Rejsefond 2020 
Der henvises til formandens beretning udsendt i forbindelse med generalforsamling 2. oktober 2020 
 
Mommsens Legat  
Bestyrelsen har besluttet at fremadrettet uddeles der ikke at legat, men i stedet en hædersbevisning fra 
selskabet:  DNS Ærespris (tidligere Mommsen). Bestyrelsen har i besluttet at DNS ærespris skal gå til 
Overlæge, ph.d. Rikke Borg, Sjællands Universitetshospital Roskilde, og afdelingslæge ph.d. Christian 
Daugaard Peters. Uddelingen vil foregå virtuelt til generalforsamlingen den 7. Maj. 
 
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) 
DNSL er en klinisk kvalitetsdatabase som indgår i paraplyorganisationen Regionernes Kliniske 
Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, som giver økonomisk tilskud til drift og understøtter databasen med 
epidemiologiske og biostatistiske ressourcer. Der har været en del uro omkring DNSK siden prioritering i 
2019. For flere detaljer henvises til formandens beretning 2. oktober 2020. 

Status for nuværende er, at der fremadrettet kommer en officiel rapport i samarbejde med RKKP. Indtil nu 
har vi haft den blå rapport (indikatorrapporten) og den røde rapport (den røde rapport som er udgivet som 
papirudgave). Indikatorrapporten som bliver lavet efter RKKP retningslinjer, indeholder ikke alle de data 
som vi ønsker fra nefrologisk side. RKKP har standarder som skal følges. Eksempelvis får man kun data fra 
de sidste 3 år. I indikatorrapporten er forsøgt integreret så mange data som muligt fra den tidligere røde 
rapport, og aftalen er at den registeransvarlige Kristine Hommel og  Søren S. Sørensen laver en supplerende 
rød rapport, som kun vil være tilgængelig på nephrology.dk. - data fås fra RKKP. Planen er at 
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indikatorrapporten løbende skal udvikles til glæde for alle. Det er dog vigtigt at have for øje, at indikatorer 
skal have udviklingspotentiale. 

Niels-Jørgen Løkkegaard har valgt at træde ud af registerudvalget, da han pr. 1. april er ansat som ledende 
medicinsk overlæge i Holbæk. En stor tak for det store arbejde i registerudvalget. 

 
Den nefrologiske speciallægeuddannelse  
Der henvises til formandens beretning udsendt til generalforsamling 2. oktober 2020 
 
Uddannelsesudvalg 
Jf.  kommissoriet er der plads til 9 medlemmer, heraf to HU læger.  
Udvalget består af: Lene Boesby (formand)- hovedkursusleder, region øst. Anette Bagger Sørensen, lektor, 
region nord, Lena Helbo Taasti, uddannelsesansvarlig ovl, region øst, Niels Løkkegaard, lektor, region øst, 
Pernille Mørk Hansen – inspektor, region øst, Mark Reinhard, DNS repræsentant, region nord, Tobias 
Bomholt, HU-læge, UEMS, region øst, Mai-Britt Skadborg, HU-læge, region nord og Mette Isaak Abramsson 
- uddannelsesansvarlig ovl, region region syd. 

Der henvises til referater på hjemmesiden 
 
Nyt fra UEMS (European Union of Medical Specialist) Renal Section.  
UEMS Tobias Bomholt ønsker at fratræde posten som DNS-repræsentant i UEMS. Uddannelsesansvarlig 
overlæge Bo Broberg, Herlev udpeges som ny repræsentant for DNS  
 
Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) 
DSIM er paraplyorganisation for de medicinske specialer. Ditte Hansen er DNS repræsentant i DSIM 
bestyrelsen. 
 

Samarbejde med Nyreforeningen  
Nyreforeningens Forskningsfond:  
Jan Carsten fra Dansk Transplantationsselskab og Helle C. Thiesson har assisteret Nyreforeningen i marts 
2021 til vurdering af ansøgere til Nyreforeningens forskningsfond. Der var mange gode ansøgninger.  
 
Fælles strategi mod nyresygdom:  
Der stiles mod halvårlige møder mellem formandskaberne for DNS og Nyreforeningen. Vi har nu 
genoptaget møderne i en virtuel form, som er velfungerende 
 
Nationalt genomcenter 
DNS har i samarbejde med nyreforeningen og genetisk afdeling OUH indsendt en indstilling om 
helgenomssekventering af CKD patienter med ikke kendt diagnose.   
Denne ansøgning er glædeligt blevet prioriteret, og der afventes nu yderligere tilbagemelding. 
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COVID19 og CKD 
Kristine Hommel har i samarbejde med RKKP fået data over patienter registreret i DNSL og som har haft 
COVID19 infektion. Data indrapporteres til ERA-EDTA hver måned og kan ses på hjemmesiden COVID-19 - 
ERA-EDTA Registry (era-edta.org). Danmark har per 1. februar 2021 registreret 81 smittede 
dialysepatienter, heraf er 24 døde. Der er registret 56 smittede transplanterede, heraf 9 dødsfald.   
 
 
Helle C. Thiesson, Formand, DNS 
18. april 2021 

https://www.era-edta.org/en/registry/projects-and-collaborations/covid-19/
https://www.era-edta.org/en/registry/projects-and-collaborations/covid-19/

