
Referat Konstitueringsmøte Fagutvalg for unge nyremedisinere (FuN)  
 
9. juni 20. 
Tilstede per Skype:  
Kari Wiig Stangeland (Helse Vest) 
Øyvind Isaksen (Helse Midt) 
Ruth Cecilie Strømmen (Helse Sør-Øst) 
Ulf Øisang (Helse Sør-Øst) 
Referat ved Bjørn Helge Haug (Helse Nord) 
Magnus Holter Bjørkto (Vara) 
 

1. Introduksjonsrunde 
2. -     LiS-representant i Nyreforeningens styre: Øyvind fortsetter som LIS 

representant i styret 
-     Representant til spesialistkomiteen: MHB velges til vervet som LIS 

representant, BHH som vara  
-     Representant til kurskomiteen: RCS velges som representant til 

kurskomiteén.  
• 1 som stiller som potensiell/valgbar representant til faglandsrådet: Vi 

undersøker nærmere hva dette innebærer og om dette skal være en LIS 
• Leder for koordinering av FuN arbeid og møter: RCS koordinerer videre 

møter. 
3. Møteaktivitet: Vi legger opp til et fast møte en gang i året, men legger opp til at 
det vil være nødvendig med ytterligere møter ved behov dersom det oppstår 
enkeltsaker som bør diskuteres i FuN. BHH forhører seg med Renathe Rismo som er 
kasserer i nyreforeningen om hvilke midler som kan avsees i forbindelse med aktivitet i 
FuN.  
4. Lage regler for valg av FuN medlemmer FuN vil utarbeide retningslinjer for 
valg av FuN medlemmer. Det er per nå bare nyvalgte medlemmer og vi kan bruke noe 
tid på dette punktet.  
 

På sikt:  
1. Oversikt over nyreLiS i landet: Det er opprettet en uformell facebookgruppe til 

sosiale initiativ og diskusjon. RCS vil i forbindelse med innmelding av vår 
konstituering til Marit Solbu spørre om en liste over innmeldte LIS.  

2. Generalforsamling av nyreLiS under vår/høstmøte? Vi vil forsøke å organisere 
dette i forbindelse med enten samarbeidsmte/kvalitetsdager eller vårmøte 
2021.  

3. Markering ved fullføring av spesialisering fra foreningens side, feks under 
årsmøtemiddagen - Vi enes om at vi vil foreslå for nyreforeningens leder at 
man i forbindelse med denne planlegger en oppmerksomhet for nye 
spesialister.  

 
Foreløpig forslag til punkter på neste møte: 

1. Ny spesialiseringsordning: Bekymringer rundt implementering.  



2. Planlegging av generalforsamling 
 
 


