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Godkjenning av referat 06.06.12
Vedtak: Referatet er godkjent
Vårmøte 2014
Styret har i styremøtet 06.06.12 besluttet at vårmøtet 2014
skal arrangeres 11.-13. Juni i Oslo-området. Leder har
undersøkt tilbud fra andre tekniske arrangører, man finner at
Gyro Conference fortsatt har det rimeligste tilbudet. Ulike
alternativer for hvor møtet kan avholdes diskuteres.
Vedtak: Gyro Conference brukes som teknisk arrangør også i
2014. Styret ber GC om forslag til alternative steder å avholde
møte. Etter dette vil man kontakte aktuelle medlemmer mtp å
sitte i en lokalkomité.
Nordiske nyredager 2015
Styret har besluttet at Nordiske nyredager 2015 avholdes i
Stavanger. Leder har vært i kontakt med Bergrem og
Gøransson som vil delta i lokalkomiteen.

Cecilia

Vedtak: Leder finner i samråd med lokalkomité aktuelle datoer
og forslag på kongressbyrå. Professorene ved
Universitetssykehusene forespørres om å sitte i programkomité
sammen med en representant fra Stavanger. På neste møte må Anne/
det oppnevnes en organisasjonskomité og finnes dato for
Cecilia
fellesmøte.
Henvendelse fra Dnlf vedr Schrødingers katt
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Det er via Legeforeningen sentralt kommet en forespørsel til
de fagmedisinske foreningene fra NRK (Schrødingers katt) om
forslag til tema til reportasjeserien ”Fantastisk medisin”.
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Vedtak: Styret sender forslag på Hjemmebehandling dialyse
Anne
(PD og Next-stage)
Invitasjon til møte i regi av Helsedirektoratet om
spesialitetsstruktur og innhold i spesialitetene
Svært kort frist på innkalling, ingen fra styret som har mulighet
til å møte.
Vedtak: Spesialitetskomiteen kontaktes mtp om noen derfra
Cecilia
har anledning til å delta.
Årsmøte 2012, årsmøtemiddag og kvalitetsdag
Forslag til program på Kvalitetsdagen er utarbeidet av
kurskomiteen i samarbeid med Ullevål. Sakslisten for årsmøtet
gjennomgås. Reservasjon for årsmøtemiddag er gjort på
Engebrets kafé kl 2000 .
Vedtak: Programmet til Kvalitetsdagen godkjennes og legges
ut på nephro.no. Kvalitetsdagen søkes godkjent som tellende
Anne
kurstimer til spesialiteten nyresykdommer. Innkalling til
Aud
årsmøte og invitasjon til årsmøtemiddag sendes ut.
Nyreforeningens stipend 2013
Nyreforeningens forskningsstipend utdeles på årsmøtet 29.
November. Det er sendt ut brev til legemiddelfirmaer mtp å
bidra til stipendet og så langt har man fått lovnad om ca 80.000
kr. I tillegg kommer utbetaling fra Unifor og evt. overskudd fra
vårmøtet. De innkomne søknadene må bedømmes av en
fagkomité.
Vedtak: Som fagkomité oppnevnes Aud Stenehjem (leder),
Anne K Fagerheim og Karsten Midtvedt. Stipendet utlyses på Aud
foreningens hjemmeside samt ved e-post til alle medlemmer.
Anne
Søknadsfrist 19. november.
Bruk av legeforeningens ”Min side”
Innmelding av nye medlemmer i Nyreforeningen registreres
sentralt i Legeforeningen. Foreningens sekretær har derfor ikke
lengre mulighet til å vedlikeholde en oppdatert adresseliste
over alle medlemmene. De aller fleste medlemmer er registrert
med e-postadresse i legeforeningens nettside (”Min side”) og
denne oppdateres fortløpende etter hvert som nye medlemmer
kommer til.
Vedtak: Utsending av e-post til foreningens medlemmer vil
heretter skje via Legeforeningens ”Min side”. Medlemmene
orienteres om dette på årsmøtet og informasjon legges ut på
nephro.no
Evt.
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Anne
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Uremiskjema
Aud orienterte om arbeidet med HELFO om utarbeiding av
revidert uremiskjema, spesielt implementeringen av Zemplar
på skjemaet.
Nefrologisk Forum
Forslag om fast rotasjon med frist.
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