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Vedtak: Referatet er godkjent.
Godkjenning av årsmøtereferat
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Ansvar	
  

Frist	
  

Vedtak: Referatet er godkjent.
Årlige vårmøter i samarbeid med industri
Det er kommet en henvendelse fra representanter for
legemiddelindustrien som ønsker et årlig møte mellom NNF og
industrien. Saken ble diskutert i styret. Styret mener at
foreningen ikke kan ta på seg flere slike arrangementer utover
vårmøtet hvert 2. år og Nordiske nyredager.
Vedtak: Forslaget avslås.
Sjekkliste for spesialiteten nyresykdommer
Cecilia har på vegne av foreninga sendt brev til
spesialitetskomiteen om innspill til sjekklista.
Vedtak: Styret tar saken til orientering og avventer
tilbakemelding fra spesialitetskomiteen.
Kode for behandling med kostbare legemidler
Det er kommet en henvendelse med spørsmål om koding av
opphold der det gis kostbare medikamenter, spesielt biologiske
legemidler som rituximab.
Jfr IS-1945 Innsatsstyrt finansiering 2012 skal dette kodes slik:
Pasientens sykdom (indikasjon) som hovedtilstand.
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NCMP-kode WBGM00 for å angi infusjon.
ATC-kode som identifiserer aktuelt legemiddel eller
tilsvarende særkode.
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Vedtak: Informasjon om koderegler distribueres til
medlemmene.
Vårmøtet 2012
Det foreløpige programmet som er utarbeidet av
programkomiteen gjennomgås og finnes tilfredsstillende. Det
sendes ut påminning om abstractfrist og påmelding via
Nephro.no.

Anne

Vedtak: Styret tar saken til orientering.
Nordiske nyredager 2015
NNF skal arrangere Nordiske nyredager i 2015 og man må i
løpet av året ta stilling til sted og konferansehotell.
Vedtak: Cecilia tar kontakt med leder av nyreavdelingene på
enkelte aktuelle byer for å kartlegge interessen.
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Referat fra møte i HDir om vannkvalitet
Cecilia refererte fra møtet.
HDir gjør en ny henvendelse til SLV mtp at vann bør anses
som et legemiddel og peker på at væske i HDF gis som
intravenøs infusjon. Myndighetene har vært tilbakeholden med
å gi retningslinje på høyspesialiserte behandling. Viser til at
det finnes europeiske retningslinjer som oppdateres jevnlig.
Vedtak: Styret tar saken til orientering og ber kurskomiteen ta
opp temaet på høstens kvalitetsdag.
Vaskulittregister
Anne orienterte om at det foregår et arbeid mtp å opprette et
nasjonalt vaskulittregister der det også vil være naturlig av
nyreleger deltar. Fra nyremiljøet deltar Knut Aasarød og Anne
K Fagerheim.
Vedtak: Saken tas til orientering.
Møteplan/plan for videre arbeid
Styret diskuterte videre arbeid. Styret ønsker i neste periode å
fokusere spesielt på følgende tema: Living donor seminar.
Vannkvalitet. Virksomhetsveileder.
Vedtak: Neste styremøte 6. juni i forbindelse med vårmøtet i
juni.
Konstituering av styret
I dag er mange oppgaver samlet hos sekretær. Styret ser behov
for en større fordeling av arbeidsoppgaver og finner det derfor
riktig at et styremedlem oppnevnes som kasserer og overtar
disse oppgavene fra sekretæren.
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Vedtak:
Nestleder: Aud Stenehjem
Sekretær: Anne Kristine Fagerheim
Kasserer: Marius Altern Øvreås
Styrets representant i kurskomiteen: Anne Kristine Fagerheim,
vara Marius Altern Øvrehus
Eventuelt
Verdens nyredag
Verdens nyredag er i år 8. Mars. Årets slagord er: ”Donate Kidneys for life - receive”
Vedtak: Cecilia utarbeider forslag til pressemelding som
sendes det øvrige styret for uttalelse før distribuering.
Arkivbehov
Regnskap og andre dokumenter må oppbevares på trygt og
tilgjengelig sted og oppbevaringen bør være uavhengig av
hvem som til enhver tid er sekretær, kasserer og lignende

Anne

Vedtak: Sekretær tar kontakt med Legeforeningen mtp
arkivmuligheter.
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Godkjenning av referat fra styremøte 19.01.12
Vedtak: Referatet er godkjent
Landsgruppe Access
Det har vært kontakt mellom nyreavdelingen på OUS Ullevål og
Norsk karkirurgisk forening mtp om man skal etablere en nasjonal
tverrfaglig gruppe vedrørende blodtilgang ved hemodialyse. Det
vil være naturlig at nefrologer er med og at man inkluderer
representanter fra accessgruppen til Norsk sykepleierforbunds
faggruppe for nyresykepleiere.
Vedtak: Cecilia skriver brev til Norsk karkirurgisk forening basert
på styres diskusjoner.
Vårmøtet Lillehammer 6.-8. juni
Planleggingen av årsmøtet er i rute. Det er foreløpig kommet inn
færre abstract enn forrige møte, men det vil bli sendt ut
påminnelse om dette. Rammene rundt arrangementet synes godt
ivaretatt av lokalkomite.
Vedtak: Styret tar saken til orientering
Orienteringssaker
Verdens nyredag
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Frist	
  

Pressemelding ble skrevet og sendt.
Faste stillinger for leger i spesialisering
Det er kommet brev fra dette fra Legeforeningen. Gruppeføring
skal opprettholdes. Cecilia skal på møte med FaMe gruppen i
neste uke og vil ta opp styrets bekymring for at indremedisin er
vurdert som et hele, med lite fokus på grenspesialitetene.
Cecilia gir tilbakemelding etter møtet.
17/12
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Vedtak: Styret tar sakene til orientering
Etterutdanning av spesialister
Styret diskuterte om foreningen skal gi klarere anbefalinger
vedrørende etterutdanning av spesialister og evt. forsøke å få
etablert i avdelingene at dette blir mer formalisert. Legeforeningen
har et system for dette (LEIF) og internasjonalt brukes CMEkredittering.
Vedtak: Styrets medlemmer orienterer seg i forhold til hva som
finnes av ordninger i dag og diskuterer saken videre på neste møteNODAT Guidelines
The Scandinavian Post-Transplant Diabetes Expert Group har
laget en konsensuserklæring og foreslått anbefalinger vedrørende
”Diagnosis, treatment and management of glucometabolic
disorders emerging after kidney transplantation”. Fra Norge har
Trond Jensen ved Rikshospitalet deltatt i gruppen. Foreningen er
bedt om å uttale seg om anbefalingene.
Vedtak: Styrets medlemmer lager utkast til svar ut som oversendes
gruppen.
Eventuelt
Cecilia har fått en henvendelse fra Nasjonalt kunnskapssenter.
Bestilling ovedrørende dialysetyper om å være fagfelle
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