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Referat godkjent i styremøte ……

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):
Saksn
r.:

Sakstittel/-innhold
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Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent.
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Referat fra styremøtet 23.11.16
Vedtak: Godkjent.
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Planlegging av Vårmøtet 2018
Dato 13.-15. juni 2018 i Bodø. Hotell Scandic Havet blir
møtehotell, etter prisrunde/tilgjengelighet. Styret fikk
omvisning på hotellet inkl møtesal. Forslag til program:
Onsdag 13/6: Tur til byfjellet Keiservarden fra kl 18, forslag
om påmelding med liten sum til busstransport til Keiservarden,
matpakke/drikke før avgang, kanskje kunstnerisk innslag på
Keiservarden, så buss heim og middag (Hundholmen
Gastropub er foreslått, gangavstand fra hotellet). Torsdag 14/6:
Program fra morgen til 1830, så omskifting, velkomstdrink kl

Ansvar

Frist

1900 el 1930, middag på hotellet (Scandic Havet). Fredag
15/6: Program fram til kl 1400 fredag, oppfordre folk til å bli
gjennom hele programmet.
Stand-pris: Vi har inntrykk av varierende priser på stands i
forskjellige spesialiteter. Norsk dermatologisk forening har
mye høgere pris på stand (60 000kr) enn oss. Egil og Marius
hører med hhv Norsk Kardiologisk Selskap og lungeleger. Et
alternativ er at industrien får billigere stand men må betale
påmeldingsavgift. Inntil videre beholdes prisene uendret.
Program: Vi legger ut program, deltakerliste og abstracts
digitalt på nephro.no, og trykker opp på vanlig A4-papir
program og deltakerliste, så sparer vi utgifter til trykking.
Styret v/Marius søker konseptgodkjenning til LMI. Gyro lager
budsjettforslag og overslag over antall stands vi kan få til.
Foreløpig invitasjon til industrien ble sendt ut før sommeren.
Vedtak: Det jobbes videre med Vårmøtet.
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Vaktordninger for nefrologer:

Egil

Kristiansand har skrevet brev til NNF om innspill til norm for
organisering og avlønning av nefrolog-beredskap. Styret har
registrert en stor e-post-utveksling fra mange nefrologi-senter i
etterkant av e-posten.
Det finnes mange og forskjellige lokale løsninger. Styret
mener at det er vanskelig å kreve at nefrolog skal være til stede
ved ordinære elektive behandlinger, dette vil bla gjøre
dialyseaktivitet på satelitter vanskelig, men at nefrolog bør
være tilstede ved akutte behandlinger. Styret anbefaler at man
lokalt organiserer seg med tilkallingsvakt/beredskapsvakt,
utifra lokale ressurser og tradisjon, og at man bruker lokale
tillitsvalgte til evt forhandlinger om lønnsnivå.
Vedtak: Tilbakemelding direkte. Evt diskusjon på årsmøtet.
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Taushetsplikt og dialyse:
Levanger henvendte seg til styret nov 2016 om hvordan man
skal utveksle sensitiv informasjon i dialyseavdelingene og
samtidig respektere taushetsplikten.
Det er varierende fasiliteter/dialyseavdelinger fra senter til
senter. Tromsø har erfaring med samtaler i eget rom ved
3.mnd-kontroll rett etter dialysen, evt også med pårørende, og
har fått positive tilbakemeldinger. Rikshospitalets Obs-post har

Styret

blitt foreslått ombygget av samme grunn, men per i dag har
man funnet verken penger eller plass til ombygging.
Høreklokker brukes noen steder.
Styret erkjenner at dette er et problem som er vanskelig å løse
med dagens bemanning og fasiliteter/planløsning. Styret
anbefaler at man planlegger separate samtalerom (evt
legekontor) når man renoverer gamle eller bygger nye
dialyseavdelinger. Styret oppfordrer til at man deler så lite
sensitiv informasjon som mulig ved samtale i
dialyseavdelingene. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer
for hvordan slik kommunikasjon skal gjennomføres på en
korrekt måte i ei dialyseavdeling, utover det som er regulert i
Helsepersonell-lovgivninga.
Vedtak: Tas opp på årsmøtet.
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Planlegging av årsmøtet 2017:
Årsmøtet vil som vanlig ta for seg årsregnskap, budsjett,
årsberetning osv. Det er valg på både styremedlemmer og flere
andre verv i forskjellige komiteer i år. Valgkomiteen ved
Cecilia Øien (leder) vil komme med sine innstillinger.
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Ny spesialitetsstruktur – oppdatering:
LIS 1 er innført 01.09.17. Helsedirektoratet har nylig kommet
med innspill til Spesialistkomiteen for nyremedisin med
modifisering av læringsmål, og venter på tilbakemelding.
Ansvaret for gjennomføring av tjeneste og oppfylling av
læringsmål er nå lagt til de regionale Helseforetakene. Styret er
ikke fornøyd med prosessen så langt, og er bekymret for
hvordan denne reformen skal fungere i praksis.
Vedtak: Styret ber om tilbakemelding fra Spesialistkomiteen
om hvordan saken står.
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Nefrologisk Forum:
Styret foreslår at Forum skal inneholde dels en presentasjon av
de forskjellige nyreseksjonene rundt omkring, dels
presentasjon av forskningsaktivitetene. I presentasjonen av
nyreseksjonene kan det være info om sykehuset (størrelse,
ansatte, nedslagsfelt, spesialiteter), nyreseksjonen
(spesialister/B-grenister, pasienter i HD/PD/poliklinisk
aktivitet, nyresykepleier osv), samt korte resymeer om
forskning og eventuelle kommentarer. Viser til Elisabeth

Egil tar
kontakt

Kvien sitt forslag (vedlegg), som styret støtter.
Vedtak: Styret legger om Nefrologisk Forum sitt innhold. Info
på årsmøtet kommer.
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Status Kvalitetsdag og samarbeidsmøte:
Helga legger fram programmet for Kvalitetsdagen, som er lagt
ut på nephro.no. Anna: Programmet for Samarbeidsmøtet
kommer straks. Styret vil invitere til årsmøtemiddag som
tidligere.

10/17

Foredragsholder til Indremedisinsk Høstmøte:
Hotel Bristol 19/10: Styret har ikke kandidater per i dag, men
spør rundt på universitetsavdelingene. Bør ha svar klart seinest
neste uke.
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Nordiske Nyredager i Malmø:
Flere medlemmer drar. Dessverre skal ingen i styret dit, slik
det ser ut nå.

1/17

Orienteringssaker
a. UEMS: 77 europeiske kandidater tok denne
eksamen. Styret er positive til at norske
nefrologer tar eksamen. Styret synes det er
naturlig at arbeidsgiver støtter økonomisk.
b. Visma har skiftet navn til Azets Insight AS. Vil
ikke føre til endringer for kundene.
c. Gunnar Fjermeros er fremdeles kontakt til
HELFO mtp nefrologiske medikamenter.
d. Anders Hartmann har sagt ja til å være
kontaktmann mellom NNF og Merckolls legat,
som nå er lagt under UNIFOR
e. Spesialistkomiteens sammensetning
gjennomgås. Skal sammensettes på nytt på årets
Årsmøte.
f. Ny personopplysningslov: Renathe har lest
gjennom materialet fra Legeforeningen. Vi
mener at dette neppe får konkrete konsekvenser
for NNF.
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Eventuelt
-

Ingen saker

