Referat styremøte 9. juni 2010, Thon Hotel Arendal
Tilstede Rune Bjørneklett, Cecilia Øien, Anne K. Fagerheim, Aud Stenehjem,
Marius Altern Øvrehus.
Sak 17/10

Godkjenning av referat fra styremøte 15.januar 2010

Vedtak: Referatet godkjennes.
Sak 18/10

Kvalitetsdag/årsmøte og samarbeidsmøte 2010

Vedtak: Kvalitetsdag og årsmøte avholdes på Ullevål 25. November.
Samarbeidsmøte på RH 26. November. Foreningen betaler lunsj. Påmelding på
epost. Middag på Engebrets. Må søkes godkjent som tellende kurstimer.
Sak 19/10

Regnskap og budsjett

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.
Sak 20/10 Mangel på levende nyregivere,
Styret har mottatt epost fra avdelingsoverlege Reisæter på Rikshospitalet
vedrøreden mangel på levende nyregivere. Styret har diskutert saken og
avventer videre diskusjon på vårmøtet. Det er nå ventetid på operasjon med
levende donor.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
Sak 21/10 Oppsummering av Verdens nyredag
Det ble sendt ut pressemelding utarbeidet av Harald Bergrem og legeforeningens
sekretariat. Oppslag i noen lokalaviser.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
Sak 22/10

Utdanning av spesialister i nyresykdommer. Kapasitet.
Endringer etter Hovedstadsprosessen.
Avdeling Rikshospitalet har 4‐5 ass. leger men 3 på papiret. Man er i ferd med å
lage et utdanningsløp innenfor OUS. OUS er det eneste gruppe 1 sykehuset.
Rikshospitalet kan ikke lengre være godkjent for hele gruppe 1 tatt i betraktning
de begrensede oppgavene. Alle bør ha D‐stilling på gruppe 1 avdelinger,
mulighet for D‐stilling.
Vedtak: Styret tar saken til orientering. Styret ser behov for å revidere
virksomhetsveilederen og vil ta nytt initiativ mtp å få etablert gruppe m/leder.
Rune deltar fra styret.
Sak 23/10 NNF som assosiert medlem i ISN
Koster mye per medlem i foreninga å være medlem.
Vedtak: Ikke aktuelt i 2010.

Sak 24/10

Skal NNF ha stand på ERA/EDTA?

Vedtak: Nei.
Sak 25/10 Kartlegging av behov for nefrologer, oppfølging
Har fått svar på de fleste, men mangler ennå noen. Tallene må vurderes opp mot
tidligere statistikk og presenteres på årsmøtet.
Vedtak: Styret har diskuert saken og tar den til etterretning. Avventer videre
behandling til tallene er komplette.
Sak 26/10 Takster for nyremedisinsk virksomhet
Gått over fra konsultasjonstakst til DRG‐takst. Gjelder ikke for privat praksis.
Kommer bedre ut nå generelt sett. 24‐t—BT måling kun for konsultering og ikke
tyding, må sertifisere Jfr Holter.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
Sak 27/10

Program vårmøtet og foreningens time. Vårmøte 2012.

Vedtak: Lillehammer forespørres om vårmøte 2012. Dato 6.‐8. Juni .
Sak 28/10

Eventuelt

Obligatorisk grunnkus i nyresykdommer i Tromsø
Støtter evt arbeid med felles arbeidsbase. De ulike kurskomiteene må bli enige
om. Kan lages egen side på nephro.no der dette kan ligge, pålogging med
passord.
Oppdatering vedrørende nyreregistrene
Problemet er generasjonsskifte både Bergen og Oslo. Registrene har ingen
finansiering. Har søkt om å bli kvalitetsregister, men fått avslag, bl.a. fordi det er
2 innenfor nefrologi. Forslag om å lage en overordnet paraply som får et felles
navn og søke midler som et kvalitetsregister for å finansiere videre drift.
Seminar om kvalitetsregister i september. Vil også gjøre forskning
enklere/kople registrene. Nyrebiospiregisteret får et endepunktsregister også.
Penger fra Frank Moen til skanner til biopsimateriale, digitalisering av
patologien. Alle biopsier blir sendt til Bergen for scanning. Klinisk patologisk
konferanse for hele landet osv.

Sak 29/10 Orienteringssaker
Tilskudd fra Dnlf 2010
Ny spesialitetskomite
Foredragsholdere til LNTs fagseminar om forebygging rettet mot allmennlege.
Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Sak 30/10

Neste styremøte

Vedtak: I forkant av kvalitetsdag og årsmøte, i Oslo 24. September.

