
 

 
     Odense 10. januar 2020 
 
Dansk Nefrologisk Selskab afholder årsmøde den 1.-2. maj 2020 i Odense Koncerthus, Claus 
Bergs Gade 9 i Odense midtby. I lighed med tidligere år vil der være højt profilerede 
videnskabelige indlæg både fredag og lørdag.  Årsmødet har fredag fokus på renin-angiotensin-
aldosteronsystemet, hyperkaliæmi, infektioner i dialysepatienter og hvordan kan vi forebygge 
infektioner i den immundæmpede patient. Lørdag vil, foruden den klassiske Claus Brun lecture, 
byde på korte indlæg (frie foredrag) omhandlende den aktuelle nefrologiske forskning i Danmark. 
Endvidere vil der være et indlæg om behandling af diabetiske komplikationer anno 2020.  
 
Dette meget spændende program har som overordnet formål at sikre den faglige udvikling i 
nefrologien i Danmark, fastholde udviklingen i den allerede igangværende forskning og inspirere til 
nye forskningsinitiativer. I sidste ende skal det være med til vedvarende at optimere 
patientbehandlingen indenfor alle dele af nefrologien og gøre det muligt at iværksætte nye og 
bedre behandlingstiltag. 
 
Afholdelse af et så stort arrangement er udgiftstungt, vi forventer cirka 180 deltagere. Der er 
tradition for, at dele af det videnskabelige program sponsoreres af medicinalindustrien. Som 
formand for Dansk Nefrologisk Selskab tillader jeg mig derfor at spørge om medicinalindustrien har 
mulighed for at sponsorere dele af dette program. Beløbet dækker omkostningerne til hotel, 
forplejning, og transport til foredragsholdere - samt mødepakker. Som sponsor til DNS årsmødet 
har I mulighed for at deltage med 2 personer i de faglige sessioner samt forplejning under mødet. 
Der vil blive vist slides undervejs med sponsorernes navne på. Samtidig er der mulighed for faglig 
sparring og networking med landets nefrologer i pauserne. 
Deltagerne bidrager med ca 100.000, som det snarest vil fremgå af tilmeldingssiden på 
www.Nephrology.dk. Det vil også være muligt at købe en udstillingsstand. Udstillingen forventes at 
bidrage med ca. 100.000 kr. Regnskab kan naturligvis stilles til rådighed for firmaet efter årsmødet. 
En eventuel donation anvendes kun til faglige og ikke sociale formål. Der udfærdiges gerne 
ansøgning i særligt format, såfremt dette måtte ønskes. 
 
Jeg vedhæfter det foreløbige program. Der mangler endelig accept fra enkelte oplægsholdere 
ligesom de frie foredrag ikke er udvalgt endnu. Hvis der er noget som er uklart eller som firmaet 
gerne vil have uddybet yderligere, må I endelig kontakte mig. 
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