
 

Nefrologiudvalget: Årsberetning for 2014-2015 
 
Udvalgsmedlemmer: 
 
Nefrologiudvalget tæller 4 pædiatriske medlemmer (Louise Winding (formand), Kostas Kamperis, 
Hanne Nørgaard og Mette Neland) samt et børneurologisk medlem (Gitte Hvistendahl). Derudover 
har vi 8 associerede medlemmer (Ida Maria Schmidt, Malgotzata Wason, Charlotte Bjerre, Line 
Thousig Sehested, Dina Cortes, Per Wittenhagen, Marie Louise Elkjær Andersen og Søren Rittig) 
Ved generalforsamlingen i 2014 blev det besluttet at nefrologiudvalget kunne udvides til at tælle 5 
pædiatriske medlemmer. 
 
 
 
 
Udvalgets aktiviteter i året 2014-2015: 
 
Nefrologiudvalget har holdt 5 møder i det forløbne år: Ordinære møder i maj (ved børnedage), 
august (Kolding), januar (Skejby) og april (Odense), samt et skype-møde i oktober. 
 
Vores aktiviteter omfatter: 

1) Indførelse af peroral antibiotikabehandling til børn med ukompliceret pyelonefritis. 
Efter at have præsenteret et oplæg på Børnedage i 2014, blev der lavet udkast til 
retningslinjer og holdt et velbesøgt informationsmøde i Kolding med læge- og 
sygeplejerskerepræsentanter fra hele landet. 1. oktober gik de første afdelinger i gang med 
det nye behandlingsregime og aktuelt har ca. 250 børn været behandlet peroralt. Udvalget 
har samlet oplysninger om disse børn og data er under bearbejdning. 
  

2) Udgivelse af rapport om kronisk nyreinsufficiens og proteinuri. 
I samarbejde med Dansk Nefrologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. 
Rapporten er ikke endeligt godkendt, men kan findes på DNS´s hjemmeside 
www.nephrology.dk  
 

3) Revision af retningslinjerne for fagområdeuddannelsen i pædiatrisk nefrologi 
Dette arbejde har været længe undervejs og er endnu ikke færdiggjort. Dels afføder det en 
del diskussion om faget og dels er det et stort arbejde, da vi ønsker at gøre det mere enkelt 
for kommende fagområdeeksperter at få sammensat en ekspertuddannelse uden at gå på 
kompromis med kvaliteten – og dette kræver at vi formulerer detaljerede konkrete 
uddannelsesmål i form af en logbog. Der er nedsat et hårdt arbejdende og entusiastisk 
underudvalg, som arbejder på sagen. 
 

4) U-kurser 
Vi har i 2014-15 afholdt 2 U-kurser i pædiatrisk nefro-urologi – i november og i maj – pga 
omlægning af kursusrækken. Derudover har vi deltaget i mødet 9/4-15 vedr. revision af 
kursusrækken. 

 

http://www.nephrology.dk/


 
5) Landsdækkende retningslinjer 

Der er tre retningslinjer under udarbejdelse, som vi forventer kommer i høring i løbet af 
det næste år: Proteinuri, Nefrotisk Syndrom og Hypertension 
 

6) Specialeplansarbejdet 
Nefrologiudvalget har deltaget i arbejdet med den nye specialeplan og har anbefalet at der 
fremover kun opereres med hovedfunktionsniveau og højt specialiseret niveau. De børn, 
der skal behandles på højt specialiseret niveau er tydeligt beskrevet indenfor 
diagnosegrupper. 
  

7) Diverse høringssvar. 
 
 

På udvalgets vegne 
Louise Winding 
Kolding, 6. maj 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


