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Årsberetning fra DPS´ Nefrologiudvalg 

 

 

Medlemmer 

Mia Færch (2019) Overlæge, AUH 

Yazan Rawashdeh (2018) Overlæge (urologi), AUH 

Line Thousig Sehested (2015) Overlæge, Hvidovre 

Søren Hagstrøm (2019) Overlæge, AAUH 

Per Wittenhagen (2017) Overlæge, OUH 

Linda Kuhne-Qvist (2018)  Afdelingslæge, Esbjerg sygehus 

 

Associerede til udvalget 

Ida Marie Schmidt Overlæge, RH 

Dina Cortes Overlæge, Hvidovre 

Malgorzata Pulczynska Wason Overlæge, Hillerød 

Louise Winding Overlæge, Kolding 

Hanne Nørgaard Overlæge, RH 

Claudia Mau Kai Afdelingslæge, Hvidovre 
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Marie Louise Elkjær Andersen Overlæge, Viborg 

Charlotte Kjær Bjerre Afdelingslæge, Hillerød  

Kostas Kamperis Overlæge, AUH 

 

 

Udvalget har holdt 3 møder siden sidste generalforsamlingen september 2020. 

1. 11 november 2020 (Skype) 

2. 16 marts (Delvis fremmøde og Skype) 

3. 17 maj (Skype) 

 

Aktivitet i udvalget har været præget af COVID. Ved møder har tilslutningen været god fra både 

udvalgs- og associerede medlemmer. 

U-kursus i børnenefro-urologi  

13-15 januar 2021. 

Kursusledere var Louise Winding og Kostas Kamperis 

 

Temamøde i Middelfart 

Det årlige temamøde i Middelfart om børneinkontinens blev udskudt grundet COVID-19. Der er 

planlagt kursus til januar 2022. 

Temamødet er for både sygeplejerske og læger med interesse for nefrologi og inkontinens.  

 

Årligt nefrologimøde i København 

Planlagt til juni 2020 men blev flere gange udskudt grundet COVID-19. Nu planlægges mødet 

gennemført I december 2021 I København 

 

DPS internat vedr instrukser 

Internatet blev aflyst grundet COVID-19. Vi gennemførte I stedet vores egen instruksmøde 16/3 og 

lagde plan for fremtidig tilblivelse af instrukser I nefrologiudvalget. Der var deltagelse af både 

medlemmer af nefrologiudvalget samt associerede medlemmer. Der var god dialog, og der blev 

udarbejdet et grundigt oplæg. Efterfølgende blev det rundsendt til alle medlemmer og associerede 

medlemmer til kommentarer. Dokumentet blev gennemgået ved møde I maj 2021, og der er 

planlagt at forsøge at anvende skabelonen I forbindelse med næste planlagte instruks I udvaglet. 

 

Pyelonefritis instruks 
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Publiceret på DPS hjemmesiden 

 

Proteinuri instruks 

Der arbejdes på en landsdækkende proteinuri instruks 

Forventes færdig i løbet af 2021 

 

Hypertensionsinstruks 

Der påbegyndes arbejde på en landsdækkende hypertensionsinstruks udfra AAP guidelines fra 

2017. Forventes færdig forår 2022 

 

Hydronefrose instruks 

Instruksen er opdateret, men der ønskes yderligere gennemgang bla. Med børneurologer. Forventes 

færdig forår 2022 

 

Enkelt fungerende nyre 

Der er udarbejdet instruks for håndtering af enkelt fungerende nyre. Sendes rundt til udvalg og 

associerede denne uge (uge 36) og forventes sendt I høring umiddelbart herefter. 

Forventes færdig efterår/vinter 2021 

 

Hæmaturi instruks/Klaringsrapport 

Der er nedsat et arbejdsgruppe der skal sikre opdatering af foreliggende hæmaturi instruks samt 

klaringsrapport. Forventes færdig inden udgangen af 2021 

 

Urinvejssten instruks 

Der er nedsat udvalg til at arbejde på urinvejssten instruks 

Forventes færdig forår 2022 

 

Projekt vedr lupus nefritis hos børn 

C4C projekt. Relevante nefrologer er kontaktet og deltager i projekt om denne sjældne patient 

kategori. 

 

Invitation til deltagelse i projekt 

 

Vi har modtaget invitation til deltagelse i projekt med et firma der laves assaytil bestemmelse af N-

GAL. Der er interesse fra de fleste afdelinger, men der mangler mere information omkring 

projektet. 
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På Nefrologiudvalgets vegne 

 

Mia Færch 

2021 
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