Referat styremøte NNF 15. januar 2010, Lysebu
Tilstede Rune Bjørneklett, Cecilia Øien, Anne K. Fagerheim, Aud Stenehjem,
Marius Altern Øvrehus.

Sak 1/10
Konstituering av styret
Vedtak: Som nestleder velges Aud Stenehjem, sekretær Anne Kristine Fagerheim,
styrets representant i kurskomiteen blir Anne Kristine Fagerheim, vara Rune
Bjørneklett
Sak 2/10
Godkjenning av referat fra styremøte 18.11.2009
Punktene i referatet gjennomgås. Cecilia avklarer om L. Westlie vil oppdatere
medlemshistorien, evt. forespørres foreningens ledere de siste 10 år.
Vedtak: Referatet godkjennes
Sak 3/10
Vårmøtet 2010
Anne orienterte. Anne og Rune følger opp lokal komité og programkomité.
Påmeldingsskjema/invitasjon må sendes ut i løpet av januar.
Vedtak: Styret tar saken til orientering og følger det videre arbeidet i komiteene.
Sak 4/10
Arbeidsprogram 2010
Styret diskuterte de viktigste arbeidsområdene kommende år.
Vedtak: Styret setter fokus på følgende områder:
a. Retningslinjer/strategier for felles kriteier for oppstart av dialyse
hos de eldste og pasienter med mange komorbide faktorer, styret
avventer den kommende Handlingsplan for kroniske
nyresykdommer før det konkretiseres nærmere
b. Gjøre ny kartlegging av antall stillinger, spesialister,
utdanningsstillinger og framtidige behov for spesialister og
utdanningsstillinger. Anslag over hvor mange så som forventer å
gå av med pensjon i løpet av 5 år. Antall ferdige spesialister som
går å venter på overlegejobb.
Anne og Marius sender ut spørreskjema tilsvarende undersøkelsen
i 2006.
c. Følge opp resultat av Handlingsplan for nyresykdommer og evt.
utspill fra registergruppen
d. Få oversikt over refusjon av polikliniske konsultasjoner hos
nefrolog og komme med evt. forslag til forbedringer som kan
oversendes departement/KITH. Ansvarlig: Rune
Sak 5/10
Møteplan 2010
Vedtak: Styremøter planlegges i forkant av Mayo‐møtet i april på Haukeland, 9.
juni i Arendal, tidlig høst og i forkant av kvalitetsdag/årsmøte.
Sak 6/10
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Tema i år er tema diabetes nefropati. Styret diskuterte hvorvidt foreningen
skulle ta noe initiativ i denne anledning.
Vedtak: Cecilia snakker med Harald Bergrem som sier seg villig til å ta initiativ på
vegne av nyreforeninga.
Sak 7/10
Skal styret godkjenne/anbefale studier?
Styret mottar av og til forespørsel om å godkjenne studier utgått fra ulike
miljøer, og styret diskuterte problemstillinger vedrørende dette.
Vedtak: I utgangspunktet ser ikke styret det som hensiktsmessig å skulle
godkjenne/anbefale enkeltstudier.
Sak 8/10
Industrimedlemmers deltakelse på kvalitetsdagen
Styret diskuterte saken da det foran Kvalitetsdagen var kommet spørsmål fra
enkeltpersoner ansatt i legemiddelindustrien om de kunne delta.
Vedtak: Styret ønsker ikke å åpne for deltakelse fra legemiddelindustrien på
kvalitetsdagen, da denne er tiltenkt kun medlemmer og skal være et forum der
medlemmene fritt skal kunne presentere kvalitetsdata fra egne og andres
avdelinger og diskutere kvalitetsdata og behandlingsstrategier.
Sak 9/10
Kvalitetsdagen 2010
Tid og sted diskuteres.
Vedtak: Oslo universitetssykehus forespørres, Aud sjekker med RH og Anna om
hvilke datoer som er aktuelle for kvalitetsdag/samarbeidsmøte. Aud bestiller
lokale for årsmøtemiddagen. Cecilia forespør Drammen mtp Kvalitetsdagen
2011. Drammen er positive.
Sak 10/10 Klinisk ernæringsfysiolog som assosiert medlem?
Det er kommet forespørsel fra ernæringsfysiolog med spesialisering innen
nyreernæring om opptak som assosiert medlem.
Vedtak: Norsk nyremedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Den norske
legeforening og tar først og fremst opp leger som medlemmer, dette gjelder også
assosierte medlemmer. Ernæringsfysiologen tilskrives om dette.
Sak 11/10 Behandling av høringer
Vedtak: Anne og Cecilia følger med på hva som er relevant, og delegerer hvem
som skal skrive uttalelse
Sak 12/10

Election for the positions of President elect and 11 Councillors
before the World Congress of Nephrology in Vancouver,
Canada in April 2011.
Styret har mottatt forespørsel om forslag til slike kandidater fra Norge. Ingen av
styremedlemmene ønsket å stille til slikt valg.

Vedtak: Cecilia tar kontakt med tidligere ledere med tanke på å foreslå de som
medlemmer. I flg forrige leder har det ingen hensikt å foreslå representanter fra
Norge. Man har tidligere forsøkt å samles om en felles nordiks kandidat, uten å
lykkes. Styret vil derfor ikke foreslå noen kandidat.
Eventuelt
Sak 13/10 Refusjonsskjema
Aud orienterer. Foreslår at Sinalfa fjernes fra skjemaet, da Carduran nå får
refusjon på blå resept. Mimpara kommer inn. Ny adresser til HELFO. Det må
krysses av for at pasient har gitt samtykke av kopi til lege og at behandlingen
skjer utenfor sykehus/institusjon.
Vedtak: Styret tar saken til orientering og samtykker til at sinalfa tas ut av
skjemaet.
Sak 14/10 Svensk pasientinformasjon; Livet med njursvikt.
NNF har mottatt henvendelse fra forfatteren med spørsmål om oversettelse til
norsk.
Vedtak: NNF har ikke motforestilling til at den oversettes til norsk, men det
finnes tilsvarende informasjon på enkelte sykehus og via LNT.
Sak 15/10 Bytte foreningsbank til DnB NOR.
NNF har i dag kontoer både i DnB NOR og Postbanken, hvilket er tungvindt. Det
er Postbanken som er registrert som vår bank i Brønnøysundregisteret. For
samarbeidet med Dnlf er det nødvendig med konto i DnB, og det vil også
forenkle samarbeidet med vårt regnskapsfirma.
Vedtak: Norsk nyremedisinsk forening skal heretter benytte DnB NOR som sin
foreningsbank. Styrets sekretær, Anne Kristine Fagerheim, gis myndighet til å
flytte foreningens kontoer i Postbanken til DnB NOR og gis disposisjonsrett til
kontoen i DnB.
Sak 16/10 Div fra sekretæren
Anne orienterte om at utsending av felles epost til medlemmene heretter sendes
med blindkopier. Sekretær må få beskjed om nye medlemmer for at de skal
komme på adresselista, beskjed om dette legges på nephro.no.
Vedtak: Styret tar saken til orientering. Referater fra styremøtene legges
fortløpende ut på nephro.no i tillegg til at de trykkes i Forum som tidligere.
i.

