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Ansvar

Frist

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent.
Årsberetning 26.11.15 – 24.11.16
Egil orienterer. Styrets sammensetning, medlemstall, møter
inkl. Vårmøtet 2015 Bergen, Mayo-møtet i Trondheim,
samarbeid med nordiske nyreforeninger, nyremiljøets bidrag
på Indremedisinsk Høstmøte, tre styremøter. Søknad om ERAEDTA 2022 er sendt. Se årsberetning.
Vedtak: Årsberetningen godkjennes.
Regnskap 2015
Marius orienterer. Se vedlegg.
Vedtak: Årsmøtet vedtar uten kommentar.
Budsjett 2017
Marius orienterer. Se vedlegg.
Vedtak: Årsmøtet vedtar uten kommentar.
Info fra Norsk Nyreregister
- Anna V. Reisæter orienterer. Registeret har fått
pålegg fra Senter for klinisk dokumentasjon og
evaluering (SKDE) om å definere kvalitetsmål innenfor
nefrologien. Tall på disse kvalitetsmålene skal
etterhvert publiseres offentlig på helseregister.no.
Styringsgruppa har jobbet med å definere kvalitetsmål
innenfor kronisk nyresjukdom, dialyse, transplantasjon
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osv., med vekt på pasientrelaterte utkommer. Bård
Waldum la fram dette på Kvalitetsdagen, og delte
bekymring om hvorvidt dette var et hensiktsmessig
oppdrag. Flere delte denne bekymringen. Dels fordi
spesielt mindre enheter kan komme urimelig dårlig ut
sammenliknet med en nasjonal norm. Dels fordi
målbare markører ikke nødvendigvis sier sannheten om
kvaliteten på omsorgen, og kan bli surrogat-markører
på kvalitet. Læringsmålene vil sendes ut på høring i
løpet av vinteren, og flere på årsmøtet tar til orde for å
gi tilbakemeldinger i høringsrunden. Styret takker
styringsgruppa for innsatsen.
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Utdeling NNFs forskningsstipend 2016
Marius orienterer. Se vedlegg. Gratulerer til vinnerne!
Ny spesialitetsstruktur:
Bård Waldum fra Spesialitetskomiteen orienterer.
NNF ble invitert mars 2016 til å komme med forslag til nye
læringsmål i forbindelse med ny spesialitetsstruktur,
hvor gruppeføring (gruppe 1- og gruppe 2tjeneste) skal opphøre og nytt spesialiseringsforløp er foreslått.
Det har vært et omfattende arbeid. Komiteen har sett en del på
danske læringsmål. Nytt er at læringsmål nå er formulert slik at
hospitering på Rikshospitalet må gjøres, tidligere var dette
frivillig. Utfordring med praktiske forhold rundt hospitering,
dekning av hospitering, sjonglering av faste stillinger både hos
heimesykehus og mottakende sykehus, konsekvenser hvis man
ombestemmer seg mtp grenspesialitet (løpet for nye Modul 3
(greinspesialitetstjeneste) skal ligge fast når man søker om
modul 2 (indremedisin)). Ny gruppeføring starter september
2017. HDir har ikke konkrete løsninger på disse utfordringene,
heller ikke om man skal ansettes i forskjellige stillinger i
modul 2 og annen fast stilling i modul 3.
Årsmøtet diskuterer de uavklarte sidene ved reformen, blant
annet økt tidsbruk til kandidat-veiledning i klinikken, uten at
reformen sier noe om hvor tid eller personressurser skal tas fra
til dette. Styret stiller spørsmål ved reformprosessen, som er
initiert av Helsedirektoratet, og hvor Legeforeningen ikke var
invitert med fra begynnelsen. Årsmøtet ber styret følge saken
videre.
Vårmøtet 2018
Bodø har sagt seg villige til å arrangere. Dette støttes av
årsmøtet. Aud Høieggen ber NNF vurdere å dekke deler av
reiseutgiftene til møtet for medlemmer.
Nefrologisk Forum
Egil orienterer. Styret har diskutert om Forum skal fortsette i
dagens form. Usikkert hvor mye det blir lest, og kan være
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arbeidskrevende, men er bra for å holde seg orientert om de
forskjellige sentra mtp ansatte og aktivitet. Det kan være nok
med en oversikt over nyreseksjonene, med navn og bilde på de
ansatte, og spesielle interesse-/kompetanseområder,
samt nøkkeltall om aktivitet. Forum bør inkludere
lokalsykehus i tillegg til universitetssykehus. Årsmøtet støtter
disse tankene. Årsmøtet ønsker også at oppsummeringer av
forskningsarbeider som NNF har støttet kommer i Forum.
Æresmedlemmer
Styret oppfordrer medlemmene til å foreslå nye
æresmedlemmer. Styret foreslår noen kriterier: at kandidater
må være faglige foregangspersoner, som har vært sentrale
i etablering av en behandling eller prosedyre innen et felt,
med vitenskapelig produksjon, arbeid innenfor Norsk
Nyremedisinsk Forening, og ha gjort en innsats innen
utdanning og undervisning.
Orienteringssaker:
- New European Nephrology Certificate Examination:
Bård orienterer. Felles europeisk eksamen.
Rikshospitalet oppfordrer per idag sine yngre leger til å
ta tilsvarende eksamen innenfor transplantasjonsfeltet.
Cecilia Øien forteller at nefrologer i Sverige med slik
eksamen kan få lønnstillegg. Årsmøtet stiller seg
positivt til at yngre norske nefrologer ønsker å ta slik
eksamen.
- ERA-EDTA Activation Committees: Regional
nyskaping fra 2016, for å øke ERA-EDTA-aktiviteten i
«periferien» utenfor de store, sentral-europeiske
landene på kontinentet. Bartek Witczak i styret melder
seg til å møte i slikt komite-arbeid.
- Søknad om å arrangere ERA-EDTA 2023: Styret er
positivt til å sende inn ny søknad. Årsmøtet har ingen
motforestillinger.
- Samarbeidsformer mellom nordiske nyreforeninger: i
hovedsak e-post-kontakt mellom formennene.
- World Kidney Day 9. mars 2017: pressemelding sendt
ut av NNF i lag med LNT.
- NNFs representasjon på Indremedisinsk høstmøte:
Bård Waldum-Grevbo (akutt dialyse), Hans-Peter Marti
(komplementhemming i behandling av
nyresykdommer).
Eventuelt
- Harald Bergrem, Stavanger: spør om NNF har vært i
kontakt med Helsedirektoratet mtp ny/oppdatering av
behandlingsveileder i nyresykdommer. Styret har ikke
vært i kontakt med HDir om dette.
- Jan Rocke, Levanger: ber NNF ta opp til diskusjon
hvordan man kan bedre beskytte taushetsplikten i
dialyse-settingen, hvor pasienter ofte sitter nærme
hverandre, og skjermet kommunikasjon av sensitiv
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informasjon kan være vanskelig. Ber også NNF ta opp
til diskusjon hvordan man kan bedre pasientens
medbestemmelse i valg av dialyseform,.og hvordan
dette bør dokumenteres.
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