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Udvalget har holdt 7 møder siden sidste generalforsamlingen 2019.
1. 22 maj 2019. Konstituerende møde (Skype)
2. 19 juni 2019. København
3. 29 august 2019. Århus
4. 9 november 2019. Middelfart
5. 28 januar 2020. Korsør
6. 4 marts 2020 (Skype)
7. 3 juni 2020 (meet.room)
Der har været fin aktivitet i udvalget, godt fremmøde og engagerede og aktive udvalgs- og
associerede medlemmer.
U-kursus i børnenefro-urologi
Kurset er blevet udskudt grundet COVID-19 til 13-15 januar 2021.
Kursusledere er Louise Winding og Kostas Kamperis
Temamøde i Middelfart
Det årlige temamøde i Middelfart om børneinkontinens blev afholdt 8.-9. november 2019.
Temamødet var som altid velbesøgt af både sygeplejerske og læger med interesse for nefrologi og
inkontinens.
Som noget nyt var der ligeledes kursus for yngre læger/pædiatere med interesse for nefrologi. Der
var meget positive tilbagemeldinger fra både deltagere og undervisere. Succesen planlægges
gentaget i forbindelse med næste temamøde.
Næste temamøde er udskudt til efteråret 2021 grundet COVID-19
Årligt nefrologimøde i København
Planlagt til juni 2020 men blev udskudt grundet COVID-19. Udskudt endnu engang grundet
COVID-19. Overvejes nu afholdt som virtuelt møde i starten af 2021, evt af to omgange.
Udarbejdelse af 1,5 års faguddannelse i pædiatrisk nefrologi
Vi deltog i januar 2020 i internat i Korsør. Her fik vi udfærdiget målbeskrivelsen og
kompetencelisten til 1,5 års faguddannelse.
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Derudover fik vi delvist opdateret den 3 årige uddannelse, men mangler opdatering af
kompetencelisten.
Pyelonefritis instruks
Instruksen er færdig og har været i høring. Der er foretaget endelige rettelser og er klar til
publicering på DPS´ hjemmeside. Det har været en lang proces med stort engagement fra hele
udvalget inkl associerede medlemmer.
Let forhøjet kreatinin instruks
Instruksen er færdig og publiceret på DPS´ hjemmeside
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, og afventer endelig godkendelse i udvalget.
Der arbejdes på en tilføjelse evt som selvstændig instruks ifht solitær nyre og multicystisk dysplasi.
Forventes færdig foråret 2021
Hæmaturi instruks/Klaringsrapport
Der er nedsat et arbejdsgruppe der skal sikre opdatering af foreliggende hæmaturi instruks samt
klaringsrapport. Forventes færdig i løbet af foråret 2021
Urinvejssten instruks
Der er nedsat udvalg til at arbejde på urinvejssten instruks
Forventes færdig forår 2022
National instruks vedr dehydrering
Medlem af nefrologi udvalget har været del af arbejdsgruppe der har skrevet national instruks
publiceret på DPS´ hjemmeside
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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 NGAL. Der er interesse fra de fleste afdelinger, men der mangler mere information omkring
projektet.
På Nefrologiudvalgets vegne
Mia Færch
2020
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