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Ansvar

Godkjenning av referat fra styremøte 9.12013 og 15.3.2013
Vedtak: Referatene fra styremøtene 9.1.2013 og 15.3.2013
godkjennes.
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Søknad fra NESOT (Nephrology Society of Tanzania) om
samarbeid og støtte (søsterorganisasjon) fra Norsk
Nyremedisinsk Forening
NNF har tidligere ikke hatt denne typen samarbeid med foreninger i
utlandet. Styret ser derfor behov for diskutere det prinsipielle med
medlemmene på årsmøtet. Styret kjenner ikke til om andre
fagmedisinske foreninger har inngått tilsvarende samarbeid.
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Vedtak: Saken settes opp til årsmøtet 28. November. NESOT
tilskrives om dette.
Spesialitetsstruktur
Øien orienterte om prosessen så langt. Forslaget har vært til høring
hos medlemmene og det er på bakgrunn av tilbakemeldingene
utarbeidet høringsuttalelse til HDir fra NNF ved leder.
Spesialitetskomiteen har også utarbeidet høringsuttalelse.

Marius/
Cecilia

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Foreningens høringsuttalelse
legges som vedlegg til referatet på hjemmesiden.
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Uremiskjema HELFO
Stenehjem orienterte. HELFO vil endre skjemaet mht
dokumentasjon ved bruk av Renavit, slik at det er tilstrekkelig å
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Frist

vise til symptomer og ikke nødvendigvis må dokumenteres med
blodprøver. Stenehjem vil også ta opp om D-vitaminpreparater som
Afi-D2 Forte og NycoPlus Vitamin D kan tas inn i skjemaet.
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Vedtak: Styret tar saken til orientering.
Nordiske nyredager Island 2013
Styret diskuterte deltakelse på møtet. Øien, Fagerheim, Øvrehus og
Bjørneklett vil delta fra styret. Varamedlemmene blir invitert mtp
deltakelse fra en av dem. I tillegg deltar represenatnter fra SUS og
fagkomiteen.
Infomateriell mtp Nordiske nyredager 2015 må utarbeides i
samarbeid med Akuttjournalen.

Anne
Cecilia

Vedtak: Styret diskuterte saken jfr ovenfor.
Nordiske nyredager Stavanger 2015
Arrangementet diskuteres.
Vedtak: Fagkomiteen tilskrives og bes konstituere seg. Skisse for
program bes framlagt innen utgangen av september.
Kvalitetsdag og årsmøte 2013
Aktuelle temaer diskuteres og formidles til kurskomiteen leder.
Foreslåtte temaer er aksessproblematikk (planlegging av tilgang,
infeksjoner (kateter, knappehull, PD-kateter), avslutning av
behandling/konservativ uremibehandling, ernæring og fysisk
aktivitet). Medlemmer til stipendkomiteen vurderes.
Industrien er tilskrevet vedrørende stipendmidler. Engebrets kafé er
reservert til årsmøtemiddag kl 2015.
Vedtak: Anne Kristine Fagerheim, Aud-E. Stenehjem og Karstein
Midtvedt oppnevnes til stipendkomite.
Vårmøte 2014
Arrangementet og tidsplan diskuteres. Programkomité og
sosialkomité tilskrives med informasjon om tidsplan.
Vedtak: Foreslått tidsplan vedtas.
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Donasjonsveileder
Leder har vært i kontakt med Rikshospitalet som legger opp til et
eget informasjonsløp i forhold til dette, der det vil bli holdt
informasjonsmøter rundt på ulike steder i landet.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
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Eventuelt
Intet

Med hilsen
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