
 

 

 

 

 

 

Årsmøtereferat Norsk Nyremedisinsk Forening  

Digitalt møte/Zoom 

 

 Årsmøte 03/12-20 

Til: Styremedlemmene 

Kopi: www.nephro.no 

Dato dok:  

Dato møte 

møte: 

03.12.20 

Referent: Renathe Rismo 

Tilstede: 40 medlemmer av Nyreforeningen koblet opp 

  

Referat godkjent i styremøte …… 

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksn

r.: 
Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

1/20 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Vedtak: Godkjent. 

  

2/20 Årsberetning for 2020 

Marit går gjennom årsberetningen, denne legges ut på 

hjemmesiden og kan leses i sin helhet der. Nyreforeningen har 

stabile 276 medlemmer, hvorav 44 assosierte og 5 

æresmedlemmer. Det har ellers vært et uvanlig år uten 

anledning til møtevirksomhet, deriblant avlyst Vårmøte 2020.  

  

http://www.nephro.no/


Kommentarer: ytterligere en disputas i år som vil føyes til i 

årsrapporten.  

Vedtak: Godkjent årsberetning 

3/20 Regnskap 2019 Norsk Nyremedisinsk Forening 

Renathe orienterer. Se vedlegg.  

Vedtak: regnskap godkjent uten kommentarer 

  

4/20 Budsjett 2021 

Renathe orienterer. Se vedlegg.  

Vedtak: budsjett godkjent uten kommentarer 

  

5/20 Utdeling NNF’s forskningsstipend:  

Rannveig orienterer (midler, sammensetning av 

stipendkomiteen, gjennomgang av kriterier, mottakere). Styret 

har besluttet at foreningen bidrar med totalsum på 100 000, det 

er utbetalt 58000 fra Unifor i 2020 og nyreforeningen bidrar 

med 42000kr, tilsammen 100 000. Det har imidlertid kun 

kommet inn 2 søknader, total søknadssum 75000 kr. Tildeling 

på totalt 50 000 kr (25000kr), med litt avkortning til en søker 

som er tildelt stipend fra foreningen før. Overskudd av 

stipendmidler vil overføres til neste års stipendutdeling, jfr 

budsjett.  

Se presentasjon av stipendmottakere på nephro. Gratulerer til 

mottakerne, de vil kontaktes av styret.  

  

6/20 Etablering av fagkontakt med Helsebiblioteket- 

prosedyreansvarlig person/gruppe 

Styret har mottatt en e-post fra legeforeningen, sendt ut til 

fagmed foreninger, der de refererte til et møte mellom 

legeforeningen og FHI; det ønskes opprettet et samarbeid om 

faglige nettressurser, oppdatert prosedyrebok el lign, knyttet til 

Helsebiblioteket. Samarbeidet ønskes gjerne i form av utpekt 

person/gruppe som har dette ansvaret tildelt. Dette er diskutert 

i styret, som oppfatter dette som en stor tidkrevende oppgave 

om den skal gjøres skikkelig, og styret har besluttet å ta dette 

opp for Årsmøtet. Bård Waldum-Grevbo påpeker at dette er en 

stor oppgave, og at vi i stor grad benytter internasjonale 

retningslinjer som de fleste vet hvor finnes. Hvis dette skal 

gjøres krever det engasjerte personer som har lyst og tid, 

  

 

 



ettersom det nok er krevende å gjøre det til noe man vil benytte 

seg av utover det som allerede finnes.   

Vedtak: årsmøtet finner det utfordrende og finne aktuelle 

personer som har tid å avse til en oppgave vi anser for stor og 

krevende, og vil derfor ikke kunne prioritere dette nå. Denne 

tilbakemeldingen gis til Helsebiblioteket, men også med en 

åpning for å gjenoppta saken senere.  

7/20 Stipendmidler fra legemiddelindustrien;  

Det har kommet henvendelser fra to ulike aktører som ønsker å 

bidra med stipendmidler, men mer knyttet mot møter der 

industrien deltar, og med en form for utdelingsseremoni der det 

vil bli fokus på firma i tillegg til prosjekt. Det ene firmaet 

ønsker også å ha en viss regi på prosjektinnhold.  

Vedtak: årsmøtet ønsker enstemmig å holde foreningen adskilt 

fra industri når det gjelder forskningsmidler, og det vil ikke bli 

lagt opp til et slikt samarbeid. Industrien vil inviteres til å bidra 

slik de har gjort tidligere, til vårt stipendfond.  

  

8/20 Faglige møter under og etter pandemien 

Kurs og digitale undervisningsmøter; Helga orienterer om 

kursvirksomheten for spesialistutdanningen, der det pga 

pandemien har oppstått forsinkelser, og det orienteres om 

jobben som gjøres med å hente seg inn. Videreføring av 

digitale kurs er foreslått, men kurskomiteen jobber primært for 

at det skal være oppmøtekurs, evt med mulighet for digital 

deltakelse ved behov.  

Kurskomiteen jobber også med digital nasjonal undervisning, 

for eks en onsdag i måneden (foreslått under lunsj hver 

2.onsdag i mnd), der det er mulighet for å logge seg på fra hele 

Norge, med ansvaret rullerende fordelt på 

universitetssykehusene (initialt). 

Vårmøtet; styret har konkludert med at vanlig vårmøte i 

mai/juni er urealistisk, digitalt møte er ikke ønskelig og vil 

konkurrere med andre større digitale kongresser, og dermed er 

det besluttet å ikke avholde vårmøte i 2021. Det første 

vårmøtet vil da bli i 2022 i Kristiansand.  

Kommende vårmøter og Nordiske nyredager; nordiske 

forskyver sitt møte til 2022, med Nordiske Nyredager planlagt 

både i 2022 og i 2023 for å komme tilbake i rute igjen. I 2024 

  



har nyreforeningen 50-årsjubileum og dette er besluttet skal 

avholdes i Trondheim. Dernest er det Norge sin tur å avholde 

nordiske nyredager, som vil legges til Oslo.  

9/20 Orienteringssaker fra styret 

Obligatorisk etterutdanning for legespesialister; legeforeningen 

har satt i gang arbeid for obligatorisk etterutdanning for 

spesialister. Arbeidet har i forbindelse med pandemien blitt 

lagt på is, men det planlegges igangsettelse igjen over nyttår.  

European Nephrology Examination; nyreforeningen betaler for 

dette for 1-2 kandidater, jfr tidligere vedtak. Det er 1 mulig 

søker som det avventes tilbakemelding fra.  

Den utvidete kurskomiteen; årsmøtet ga styret i oppdrag å 

supplere medlemmer. Helga er leder og repr fra OUS og HSØ, 

Bård Waldum-Grevbo fra spesialitetskomiteen, Marta 

Morawska-Zegzdryn fra styret, Knut Asbjørn Rise-Langlo fra 

Helse Midt, Viera Stubnova fra Helse Nord, Dag Olav Dahle 

fra RH, og Ruth Strømmen for LIS/FuN 

Spesialitetskomiteen; Bård orienterer, prosessen med 

godkjenning av institusjoner er forsinket, i stor grad pga 

pandemien. Målet var å bli ferdig til nyttår, men dette er 

forsinket. Det utrykkes bekymring for LIS utdanning med økt 

vaktbelastning, inndratte kurs, og signaler om at kurs ikke kan 

tas igjen men at kandidatene forts kun får 1 kurs i halvåret. Det 

er sendt inn bekymringsmelding fra spesialitetskomiteen.  

Årsmøtet takker Bård Waldum-Grevbo som trer ut av 

spesialitetskomiteen 

 

 

 

 

Videreføring av 

finansiering til 

ESENeph 

diskuteres på 

neste styremøte 

 

10/20 Eventuelt 

Intet 

  

 


