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Ansvar

Frist

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent.
Årsberetning 28.11.14 – 26.11.15
Egil orienterer. Styrets sammensetning, medlemstall, møter
inkl. Nordiske Nyredager 2015 Stavanger, samarbeid med
nordiske nyreforeninger, nyremiljøets bidrag på
Indremedisinsk Høstmøte, ledermøte ERA-EDTA i Innsbruck,
tre styremøter, refusjon av hjemme-HD. Anna Reisæter
orienterer om Norsk Nyreregister med 4 styremedlemmer fra
de 4 helseregionene. Forslag til bemanningsmal: Det finnes en
gammel veileder ved Hunderi, som kan revideres etter hvert,
økt dialyseaktivitet kan være nøkkel til økt bemanning. Søknad
om ERA-EDTA 2021 eller 2022 er sendt.
Vedtak: Årsberetningen godkjennes.
Regnskap 2014
Marius orienterer. Se vedlegg.
Vedtak: Årsmøtet vedtar uten kommentar.
Budsjett 2016
Marius orienterer. Se vedlegg.
Vedtak: Årsmøtet vedtar uten kommentar.
Info vedrørende Norsk Nyreregister
Anna orienterer. Norsk Nefrologiregister og Norsk
Nyrebiopsiregister fusjonerer formelt 01.01.16. Registerets
aktiviteter vil være dels på Haukeland, dels på Rikshospitalet.
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Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet vil stå som
formell dataeier. Daglig leder blir Anders Åsberg,
Nyreseksjonen, OUS HF Rikshospitalet.
Utdeling NNFs forskningsstipend 2016
Marius orienterer. Se vedlegg.
Vårmøtet i Bergen 8.-10. juni 2016
Budsjettert med lite overskudd, 9000 kr ved 80 deltakere og
30 000 kr ved 100 deltakere, pga usikkerhet om påmelding.
Søknad om konseptgodkjenning til LMI innsendes når
budsjett/program foreligger, antakelig januar 2016, forventet
behandlingstid LMI 2-3 uker. Diskuterer program, symposier,
standleie-priser med Gyro. Styret vil dekke styrets
reise/opphold/avgift og minst én invitert utenlandsk forelesers
reise/opphold/avgift mens man i prinsippet ikke dekker
reise/opphold for medlemmer av foreninga som er invitert til å
holde foredrag, og heller ikke til presentører av abstracts/oral
presentations. Vi planlegger ikke å dele ut deltakerbevis eller
evaluering. Middag Fløyen inkl retur til byen med Fløybanen.
Orientering fra spesialistkomiteen i nyresykdommer
Bård orienterer. Besøk i Bodø og Tromsø i vår, og Arendal og
Kristiansand i høst. Nye spesialitetsstrukturen har vært
diskutert sentralt i Legeforeningen. Nefrologi ser ut til å bli ny
hovedspesialitet, med ny sjekkliste som tar spesielt høyde for
bortfall av gruppeføring (gruppe 1 og gruppe 2-tjeneste).
Sannsynligvis vil nye kriteriene innføres fra 2019. Bård
gjennomgår den nye sjekklista, som er i hovedsak adoptert fra
forrige spesialistkomite. Spørsmål om obligatorisk hospitering
på Rikshospitalet, komiteen er klar på at dette er nødvendig
utifra faglige kriterier men man har ikke praktisk løsning på
logistikken. Kurs: Dialysekurset er nå obligatorisk.
Grunnkurset i nefrologi er utvidet til 4 dager, etter ønske fra
Kurskomiteen og godkjenning av indremedisinsk kurskomite
sentralt i Legeforeningen. Nyrefysiologi-kurset må nå løsrives
fra Grunnkurset fordi begge kursene ikke kan holdes innenfor
ramma av ei arbeidsuke, og kurskomiteen utfordrer
universitetsmiljøet til å gå sammen og gjøre innholdet mer
enhetlig. Nettkurs-formen har vært diskutert.
Valg
Ved leder i Valgkomiteen, Cecilia Øien.
Valgkomiteen foreslår som leder i NNF: Egil Hagen, styre:
Anna V. Reisæter, Lasse Gøransson, Marius Altern Øvrehus,
Renathe Rismo, varamedlemmer Bartek og Rannveig Skrunes.
Ingen benkeforslag. Årsmøtet velger disse ved akklamasjon.
Rune Bjørneklett går ut av styret etter 6 år.
Forslag til ny valgkomite neste 2 år: leder Cecilia Øien, Harald
Bergrem, Anders Hartmann. Årsmøtet velger disse ved
akklamasjon. Einar Svarstad går ut av valgkomiteen.
Desisorer: Hallvard Holdaas og Ingrid Os, som før. Velges ved
akklamasjon.
Revisor: Foreslår å beholde samme som før. Vedtas ved
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akklamasjon.
Valgkomiteens forslag til Kurskomiteen: Leder: Helga
Gudmundsdottir,.Hallvard Holdaas, Knut Asbjørn Rise
Langlo, Bård Waldum-Grevbo og ett medlem fra NNF-styret.,
alle velges ved akklamasjon. Summen av medlemmer i
Kurskomiteen blir da fem, dvs én mer enn statuttene som sier
fire medlemmer, men årsmøtet aksepterer dette uten
vedtektsendring nå.
Orienteringssaker:
- Oppsummering Nordiske Nyredager. Vellykket møte
faglig, men dårligere besøkt enn forventet og gikk
dermed i underskudd. Styret har tidligere besluttet å
dekke underskuddet med pengedonasjonen fra
Nordiske Nyredager Reykjavik 2013.
- Unifor. Har i år kr 53 000 til forskningsstipender.
- Søknad om å arrangere ERA-EDTA 2021 eller 2022:
Søknad er sendt, ikke fått svar ennå.
- Samarbeidsmøte med nordiske nyreforeninger.
- World Kidney Day 10. mars 2016. Pressemelding skal
skrives.
- Henvendelse fra dr Bryant Jones, Nederland, i
konsulentfirma. Egil svarer om den generelle
helsestrukturen i Norge, uten detaljer.
- NNFs representasjon ved Indremedisinsk Høstmøte.
Takk for innsatsen.
Eventuelt
- Harald Bergrem: Foreslår at styret i NNF skriver brev
til Helsedirektoratet og spør om hvordan
Handlingsplanen for forebygging og behandling av
kronisk nyresykdom 2011-2015 har blitt fulgt opp.
- Hallvard Holdaas: Nyremedisinen har en del i.v.
medikamenter, for eksempel mot Fabry sykdom, som
per i dag ikke er godkjent for refusjon ved behandling
på sykehus. Han har søkt slike midler refundert
gjennom HELFO men blitt avslått. Hallvard foreslår at
NNF skriver brev og ber om prinsipiell avklaring fra
helsemyndighetene om muligheten for finansiering av
enkelte nyremedikamenter.
- Ephrem Thanendran: kunne tenkt seg integrasjon av
uremi-skjemaet i E-resept-programmet.

Norsk nyremedisinsk forening • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Leder Egil Hagen, Medisinsk avdeling,
Sørlandet Sykehus Arendal • 4809 Arendal • Telefon +47 37094250 • www.nephro.no

