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Referat godkjent i styremøte …… 

 

 

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksn
r.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

1/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent. 

  

2/16 Referat fra styremøtet 25/11-15 

Godkjent. 

  

3/16 Status Vårmøtet:  

Helga fra programkomiteen orienterer: Vårmøtet i rute. To 
abstracts premieres, av 17 abstracts. Alle abstracts blir 
presentert som frie foredrag. 

Inga-Lill Albertsen fra teknisk arrangør orienterer: 109 

  

http://www.nephro.no/


deltakere påmeldt per i dag inklusive industrien. 88 betalende 
minus styret, cirka som budsjettert. 17 firmaer påmeldt, litt 
under forventet.  

4/16 Standardisering av etterutdanning  

B. Waldum har vært på internasjonalt møte om UEMS, som er 
en standardisert sertifiseringseksamen i Storbritannia for 
nefrologer. Stor eksamen, pris ca 600 euro. Det kan bli aktuelt 
å sende 1-2 norske kandidater for å høste erfaring.  

Vedtak: Diskuteres videre, helst sammen med 
spesialitetskomiteen. 

Styret  

5/16 Pris på stand-plass Vårmøtet 

Medisinsk-teknisk-bransjen (MEDTEK Norge) har skrevet 
brev til styret, synes stand-prisen er høg. De viser til egen 
veiledende prisliste.  

Styret mener at dette kan være noe vi bør ta hensyn til, for å 
opprettholde deltakelse fra industrien. Økt inntekt fra 
deltakelsesavgift til industrien kan kompensere for billigere 
stand-priser. Styret skal undersøke om noen i Legeforeninga 
har erfaring med dette. 

  

Marius 
skriver e-
post til 
Legeforenin
ga 

 

6/16 ERA-EDTA Oslo 

2020 ikke aktuelt for Oslo. 2022 og 2023 er fremdeles aktuelt. 
Styret stiller seg positivt til ny søknad. Egil regner med å høre 
fra Visit Oslo ila våren/høsten. 

  

7/16 Møte i prioriteringsutvalget  

Egil deltok i møte i prioriteringsutvalget, sammensatt bl.a. av 
ledere fra regionale helseforetak, allmennmedisin, 
pasientorganisasjoner. Egil orienterte om dialyse og -
alternativer (HD, PD, HHD). Pasientrepresentant talte for PD. 
Positiv tilbakemelding fra utvalget om PD. Tromsø eksempel 
på mye PD. Vanskelig å få økt DRG-uttelling for PD. 

Vedtak: Styret tar dette til orientering. 

  



8/16 Ny spesialitetsstruktur 

Forslag til ny spesialitetsstruktur har konkrete krav til 
veiledning og kursing, samtidig som utdanninga skal ta kortere 
tid. Konflikt mellom faste stillinger og utdanningsstillinger.  

Styret synes det er problematisk at mer tid til veiledning/kurs 
skal tas fra den kliniske og pasientnære arbeidsdagen. Det er 
heller ikke skissert hvordan dette skal gjennomføres praktisk 
uten økte midler eller flere stillinger. Tas opp til diskusjon 
også på seinere styremøter. 

  

9/16 Nefrologisk Forum:  
Innspill fra Lasse: Utgis elektronisk. Hvor mange leser Forum 
nå? Hvor stor er interessen? Hva med å bruke Forum til å 
publisere oppsummeringer fra K-dag/S-møte og aktuelle saker 
som ny spes.struktur? Diskusjon i styret: Innlogging er terskel 
men nephro.no fungerer bra. Innholdet i Forum: Positiv til 
presentasjon av avdelinga, ansatte, produksjon, bilde av 
ansatte, og aktuell aktivitet. Hvis vanskelig å bidra, vil kort 
resyme av avdelingas aktivitet være nok, senke terskelen for 
bidrag. Prøve å få med bidrag fra lokalsjukehusene, ikke bare 
univ.sykehusene. Anna foreslår at større fagforeningssaker 
som feks ny spesialitetsstruktur bør få egen plass på 
Kvalitetsdag, og diskuteres i større dybde enn på årsmøtet, som 
er kortvarig. 
 

  

10/16 Orienteringssaker: 

- ERA-EDTA i Oslo: Vi har ikke hørt noe ennå om evt 
tilslag på søknaden. 

- Henvendelse fra Kunnskapssenteret ved Siv C. 
Høymork: Har bedt om detaljer i norsk 
dialysebehandling. T. Leivestad har svart for styret. 

- Henvendelse fra konsulentfirmaet Seuss Consulting 
ved dr Bryant Jones, Nederland: Har bedt om 
nøkkeldata for dialysebehandling i Norge. Egil skal 
svare med hovedtrekkene i norsk dialysebehandling, 
uten detaljert informasjon. 

-  

  

11/16 Eventuelt 

- Styret oppfordrer norske nefrologer til å sende oversikt 
til NNF om norske abstracts og invited lectures på 

  



ERA-EDTA og ASN. Oversikt kan evt legges ut 
på nephro.no.  

- E Svarstad har foreslått nytt æresmedlem. 
Vedkommende er allerede æresmedlem. Styret kan 
foreslå kriterier for årsmøtet - som lang tjeneste både i 
nefrologi-miljøet og som avdelingsleder, samt 
forskningspublikasjon nasjonalt og internasjonalt - og 
deretter diskutere innad i styret.  

- Refusjon for anemimidler: Anemimidler blir H-
reseptbelagt, ny ordning fom 1. juli. Begrunnelse i 
journalen hvis man skriver ut annet enn anbudsvalgte 
medikament. 
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