
	  
Nefrologiudvalget:	  Årsberetning	  for	  2015-‐2016	  
	  
Udvalgsmedlemmer:	  
	  
Nefrologiudvalget	  tæller	  5	  pædiatriske	  medlemmer	  (Louise	  Winding	  (formand),	  Kostas	  Kamperis,	  
Hanne	  Nørgaard,	  Mette	  Neland	  og	  Line	  Sehested)	  samt	  et	  børneurologisk	  medlem	  (Gitte	  
Hvistendahl).	  Derudover	  har	  vi	  7	  associerede	  medlemmer	  (Ida	  Maria	  Schmidt,	  Malgotzata	  Wason,	  
Charlotte	  Bjerre,	  Line	  Thousig	  Sehested,	  Dina	  Cortes,	  Per	  Wittenhagen	  og	  Marie	  Louise	  Elkjær	  
Andersen).	  
	  
	  
Udvalgets	  aktiviteter	  i	  året	  2015-‐2016:	  
	  
Nefrologiudvalget	  har	  holdt	  4	  møder	  i	  det	  forløbne	  år:	  I	  maj	  (ved	  børnedage),	  i	  september	  (ved	  
ESPN	  i	  Bruxelles),	  i	  november	  (ved	  temamøde	  om	  børneinkontinens	  i	  Middelfart)	  og	  i	  januar	  
(København).	  Der	  er	  planlagt	  møde	  30/5	  ved	  børnedage	  i	  Næstved.	  
	  
Vores	  aktiviteter	  omfatter:	  
	  

1) UVI-‐projekt.	  Efter	  indførelsen	  af	  peroral	  behandling	  til	  ukomplicerede	  tilfælde	  af	  
pyelonefritis,	  er	  ca.	  500	  børn	  over	  hele	  landet	  indtastet	  anonymt	  i	  en	  database.	  Inklusionen	  
i	  databasen	  er	  slut	  og	  der	  resterer	  kun	  indsamling	  af	  opfølgende	  data,	  som	  vi	  forventer	  vil	  
være	  afsluttet	  sommeren	  2016.	  Dernæst	  skal	  data	  bearbejdes.	  Vi	  forventer	  at	  kunne	  
konkludere	  på	  behandlingseffekt,	  sikkerhed,	  familietilfredshed,	  mikrobiologisk	  agens	  og	  
resistens	  samt	  på	  prævalensen	  af	  fund	  ved	  UL	  og	  nuklearmedicinske	  undersøgelser.	  Næste	  
fase	  vil	  blive	  at	  få	  revideret	  anbefalingerne	  til	  opfølgende	  undersøgelser	  af	  denne	  
patientgruppe.	  

2) Landsdækkende	  retningslinjer:	  Vi	  har	  en	  retningslinje	  om	  nefrotisk	  syndrom	  på	  trapperne.	  
3) U-‐kursus:	  Der	  holdes	  u-‐kursus	  i	  pædiatrisk	  nefrologi	  i	  maj	  lige	  før	  børnedage.	  Programmet	  

er	  lagt	  og	  kursisterne	  er	  inviteret.	  Sidste	  års	  kursus	  fik	  fine	  evalueringer.	  Vi	  har	  gode	  
erfaringer	  med	  præ-‐	  og	  post	  tests,	  masser	  af	  casebaseret	  undervisning	  og	  gruppearbejde.	  
Vi	  henter	  eksperter	  fra	  hele	  landet	  som	  undervisere.	  

4) Vi	  har	  afholdt	  Temamøde	  om	  Børneinkontinens	  i	  oktober	  2015	  med	  deltagelse	  af	  ca.	  110	  
læger	  og	  sygeplejersker	  til	  2	  dages	  foredrag,	  gruppearbejder	  og	  diskussioner.	  For	  første	  
gang	  blev	  TBI	  afholdt	  i	  Middelfart,	  og	  var	  en	  succes.	  I	  forbindelse	  med	  temamødet	  afholdt	  
vi	  kursus	  for	  børnesygeplejersker.	  Kurset	  var	  en	  opfølgning	  på	  vores	  basiskursus	  i	  2013	  og	  
gik	  mere	  i	  dybden	  med	  forskellige	  nefrologiske/inkontinens	  problemer.	  Der	  var	  ca.	  60	  
deltagere	  fra	  børneafdelinger	  og	  børnepraksis	  over	  hele	  landet.	  

5) Nefrologiudvalget	  har	  brugt	  rigtig	  meget	  energi	  og	  tid	  på	  at	  revidere	  retningslinjerne	  for	  
vores	  fagområdeuddannelse,	  og	  arbejdet	  er	  så	  godt	  som	  færdigt.	  Baggrunden	  for	  at	  
revidere	  var	  dels	  et	  ønske	  om	  at	  opdatere	  uddannelsen	  og	  lægge	  den	  nærmere	  den	  
europæiske	  ekspertuddannelse,	  dels	  at	  gøre	  den	  mere	  fleksibel,	  så	  de	  der	  ønsker	  at	  blive	  
fagområdespecialist	  har	  en	  reel	  mulighed	  for	  dette.	  Udover	  at	  revidere	  retningslinjen,	  har	  
vi	  tilføjet	  en	  logbog,	  som	  skal	  bruges	  af	  den	  uddannelsessøgende	  og	  vejlederne	  i	  fællesskab	  

	  



til	  at	  sikre	  at	  alle	  kompetencer	  opnås.	  Vi	  ønsker	  i	  nefrologiudvalget	  at	  de,	  der	  ønsker	  at	  
være	  fagområdespecialister,	  skal	  have	  samme	  gode	  uddannelse	  uanset	  hvor	  de	  vælger	  at	  
blive	  ansat	  sidenhen.	  Vores	  nordiske	  kolleger	  har	  indbudt	  til	  en	  diskussion	  af	  muligheden	  
for	  at	  styrke	  ekspertuddannelsen	  til	  pædiatrisk	  nefrolog	  i	  et	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  
grænserne.	  

6) Diverse:	  Der	  arbejdes	  med	  at	  få	  indført	  eGFR	  for	  børn	  (baseret	  på	  højde,	  kreatinin,	  
carbamid	  og	  cystatin	  C)	  på	  laboratorierne	  rundt	  omkring.	  Det	  er	  lykkedes	  på	  RH	  indtil	  
videre.	  Der	  planlægges	  et	  samarbejde	  med	  DBO	  omkring	  undervisning	  af	  praktiserende	  
pædiatere	  i	  uroflow	  og	  blærescanning.	  

	  
	  
Louise	  Winding	  
30.	  april	  2016	   	  
	  
	  


