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Deltagere 
 
Dansk Nefrologisk Selskabs Bestyrelse (DNS)   
Hans Dieperink, Jens Kristian Madsen, Ewa Lewin, Lena Helbo Taasti 
 
Kursusledere 
Anne-Lise Kamper, Søren Schwartz Sørensen, Inge Eidemak, Johan V. Povlsen, Bente Jespersen, 
Svend Strandgaard, Kaj Anker Jørgensen 
 
Koordinerende Uddannelses udvalg  
Repræsenteret ved Hans Dieperink, Jens Kristian Madsen og Inge Eidemak 
 
 
Generelt 
Der afholdes 2 kurser i efteråret 2006, de resterende 3 kurser afholdes i 2007. Det er planen at udbyde 
kurserne ca. hvert tredje år. Det maksimale antal kursusdeltagere er 24. De uddannelsessøgende der 
forventes først færdiguddannede har første prioritet. Tilmelding til kurserne sker via Dansk Nefrologisk 
Selskabs hjemmeside. For at nå alle uddannelsessøgende vil det være en fordel at lave et link på de 
regionale uddannelsessekretariaters hjemmeside til DNS hjemmeside. Desuden skrives til alle 
uddannelsessøgende på deres respektive afdelinger. Oplysninger om de uddannelsessøgende fås hos 
Ulla Ree i Region Øst, der kan varetage udsendelse af materiale. 
 
Kursusadministration udgår indtil videre fra Nefrologisk Sekretariat, afdeling Y, Odense 
Universitetshospital, hvor sekretær Inge-Lise Kuhlmann vil være behjælpelig med praktiske opgaver. 
Det være sig afregning af undervisere, udsendelse af materiale, rejseplaner og evt. 
overnatningsmuligheder. Evt. kan undervisningsmateriale vises på DNS hjemmeside. 
 
For kurser der skal afholdes i 2007 skal oversigt inkl. økonomi være klar i sensommeren 2006. Endelig 
plan bør være klar 3 måneder inden kursus afholdes. Det er ønskeligt at man videregiver hvilke emner 
der er gennemgået på kursus til de øvrige kursusledere..  
Regning på udgifter i forbindelse med kursus udstedes til Sundhedsstyrelsen. Hans Dieperink vil 
udarbejde retningslinier for hvordan en sådan udfærdiges. Der er i kursusbudgettet inkluderet et beløb 
til forplejning af kursusledelse og undervisere. Kursisterne skal selv sørge for forplejning. 
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Der er foreløbig lavet et skøn over brug af undervisningstimer. På flere kurser er der behov for at 
anvende flere undervisere per time. For at dele timerne ligeligt vil summen af timer blive delt med antal 
kursusdage, dog efter timebehovet til ultralydsdelen er trukket ud. Herved vil antallet af mulige 
dobbelttimer blive ligeligt fordelt.  
 
 
Kommissorium for kurserne er at dække områder af målbeskrivelsen, der ikke umiddelbart dækkes i 
den daglige klinik. Det vil ikke være muligt at dække hele det nefrologiske pensum. Da kurserne 
afholdes ca. hvert tredje år vil det faglige niveau blandt kursisterne være meget forskelligt. 
 
Efter kursus skal der afholdes evaluering af kursus som helhed og af underviserne. Fra tidligere kurser 
har man anvendt evaluering af 1. relevans af kursus, 2. indhold, 3. pædagogisk fremstilling samt 4. 
mundtlig evaluering sidste kursusdag. Man enes om at bede alle undervisere komme med 2-3 
spørgsmål til eventuel multiple choice opgave, som det vil være op til underviserne om man vil 
anvende.  
Evalueringerne skal ikke aktuelt videregives til Sundhedsstyrelsen. 
 
Medicinalfirmaer kan ikke være repræsenteret på kurserne. Det vil være i orden med personale der 
demonstrerer for eksempel dialyseudstyr, men synlig sponsorering eller forplejning under kurserne er 
ikke ønskelig.  
 
De enkelte kurser 
Fysiologikursus  
Varighed 3 dage. Afholdes på Rigshospitalet. Der lægges vægt på undersøgelsesteknikker ( UL, CT, 
MR) samt syre- base- og vand- salt homeostasen. Der vil således være 2 dage med teori og 1 dag med 3 
timer hands-on session i ultralydsscanning med 4-5 elever per underviser.  
 
Glomerulonefritis 
Varighed 3 dage. Afholdes på Rigshospitalet. Det planlægges at dække følgende emner: 1. Kronisk 
nyreinsufficiens, 2. Primær og sekundær glomerulonefritis incl immunologi. 3. Anæmi, 4. Calcium-
fosfat stofskiftet inkl. kardiovaskulær sygdom ved kronisk nefropati, 5. Progressionshæmmende 
behandling. 
 
Dialysekursus 
Varighed 3-4 dage. Planlagt til afholdelse november/december 2007, formentlig i Aarhus. Følgende 
emner vil blive omhandlet: 1. Akut nyreinsufficiens, 2. Differentialdiagnostiske årsager til akut 
nyreinsufficiens inkl. rhabdomyolyse og vasculitis, 3. Dialyse, 4. Plasmaferese. 
 
Transplantationskursus 
Varighed 4 dage, planlagt til afholdelse september 2007. Følgende emner vil blive omhandlet: 1. 
Donor- og recipient-udvælgelse, 2. Vævstypning, 3. Immunologi/immunsuppression, 4. Calcium-
fosfatstofskiftet efter transplantation, 5. Infektioner, 6. Etiske aspekter, 7. UL af graftnyrer, teoretisk 
gennemgang. 
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Hypertension 
Varighed 3 dage, planlagt til marts 2007. Følgende emner vil blive omhandlet: 1. renovaskulær 
hypertension, 2. kompliceret hypertension, 3. Iskæmisk nefropati/ kredsløb/cholesterol embolier/ 
lipider, 4. Præeklampsi/ hypertension hos gravide/ graviditet hos transplanterede, 5. Revers 
epidemiologi. 
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Lena Helbo Taasti 
Referent 


