Referat fra Årsmøde i Dansk Nefrologisk Selskab
3.- 4. maj 2013
Hotel Scandic Bygholm Park, Horsens

Der var 162 deltagere tilmeldt mødets videnskabelige del, der blev afholdt på engelsk.
Det overordnede tema ved Årsmødet var ”Nyreinsufficiens og kardiovaskulær sygdom”.
Mødet indledtes fredag den 3. maj med en undervisningssession om ” Nye behandlinger ved diabetes med
fokus på CKD” forestået af Rikke Borg, København, Tonny Jensen, København, og Pernille Mørk Hansen,
Herlev. Den gav indsigt i problemerne knyttet til diabetessygdommen og til behandlingen af diabetes hos
kronisk nyresyge samt anviste behandlingsstrategier for behandling af patienter både før og under dialyse.
Sessionen var særdeles velbesøgt, og der synes at være stort udbytte af undervisningen.
Efter velkomst ved formand Bente Jespersen indledtes Årsmødet med to meget interessante foredrag.
Først holdt associate professor Dr. Rajat Deo, Philadelphia, USA, et spændende foredrag ”Sudden cardiac
death, arrhythmias and potential interventions in chronic kidney disease”, hvor han redegjorde for
problemet med pludselig hjertedød ved CKD, de dertil knyttede risikofaktorer og anviste mulige veje til
identifikation af risikopatienter og forebyggende behandlinger. Dette efterfulgtes af et lige så spændende
foredrag ved Dr. Christina Reith, Oxford, England, med titlen ”Lipid lowering therapy in CKD”, hvor hun
gennemgik relevante studier af effekten af lipidsænkende behandling ved CKD med særlig fokus på SHARPstudiet.
Efter pausen redegjorde overlæge Hans Dieperink, Odense, for et oplæg til danske guidelines vedr.
lipidsænkende behandling hos patienter med kronisk nyresvigt udarbejdet af en arbejdsgruppe under DNS.
Oplægget blev ledsaget af en diskussion af anbefalingerne. Nogen endelig konklusion nåede mødet ikke til,
og medlemmerne opfordres til at læse oplægget på DNS hjemmeside og evt. fremsende kommentarer til
arbejdsgruppen. Herefter fulgte et foredrag af registeransvarlig James Heaf, Herlev, der gav et resumé af
Årsrapporten 2012 fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. Rapporten giver i lighed med tidligere år
et uvurderligt indblik i status for dansk nefrologi. James Heaf redegjorde endvidere for det nye
diagnosekodesystem fra ERA-EDTA, som implementeres ved Opdateringspakke 2013 vedr. diagnoser, der
umiddelbart fremtræder meget brugervenligt, og som medlemmerne efterfølgende havde mulighed for at
få demonstreret i praksis på mødet.
Foredragene efterfulgtes af Generalforsamling i Dansk Nefrologisk Selskab (se særskilt referat).
Inden middagen var der traditionen tro Cocktailbar for kommende nefrologer”. Ca. 130 deltog i
Gallamiddagen fredag aften.
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Lørdag morgen begyndte med Claus Brun forelæsningen ved professor, dr. med., Bo Feldt-Rasmussen,
Rigshospitalet, med titlen ” Diabetes and renal disease”. Bo Feldt-Rasmussen formidlede et fremragende
indblik i egen og andres forskning på dette område. Efter pausen og frokosten fulgte de frie foredrag med
præsentation af i alt 15 spændende abstracts, der afspejler den høje kvalitet af dansk, nefrologisk relateret
forskning. Emnerne omfattede både klinisk-, eksperimentel- og registerforskning. Foredragskonkurrencen
blev vundet af Thomas Idorn, København, med foredraget “ Postprandial responses of incretins and
pancreatic hormones in nondiabetic patients with end-stage renal disease” (en rejse til ASN, sponsoreret af
Pharmacosmos), og Anne Thuesen, Odense, med foredraget ” Non-L-type calcium channels play a role in
regulating contractile responses in human mammary arteries” (en rejse til EDTA, sponsoreret af Otsuka).
Om eftermiddagen fulgte et interessant foredrag ved Professor Roland Schmieder, Erlangen, Tyskland med
titlen ”Renal denervation: current and future indications”. Foredraget blev fulgt af to indlæg ved NielsHenrik Buus, Aarhus, og Anne-Lise Kamper, København, der redegjorde for de lokale, danske erfaringer
med renal denervering i hypertensionsbehandlingen. Foredragene blev fulgt af en spændende diskussion
af indikationer og potentielle forbehold ved denne nye behandlingsmodaltiltet.
Mødet var ledsaget af en spændende og vellykket udstilling med 17 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 Amgen, AstraZeneca, Gambro, NorDiaTech, Novartis, Novo Nordisk, Otsuka, Pharmacosmos,
Sandoz, Sanofi-Aventis, og Shire, der alle takkes for deres bidrag til mødets succes.
Aarhus, den 5. maj, 2013

Bente Jespersen
formand
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