Protokoll årsmøtet Norsk Nyremedisinsk Forening 2014
Oslo Universitetssykehus HF Ullevål 27.11.14

37 medlemmer tilstede.
Sak 1

Godkjenning innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.

Sak 2

Årsberetning for NNF 29.11.13-27.11.14
Årsberetninga ble lagt fram av foreningens leder. Kommentarer: Ønske om nasjonal
bemanningsmal i form av fornyet veileder, styret vil diskutere dette på neste styremøte. Aud
Stenehjem orienterer om Kunnskapssenterets (?) utredning om kostnadseffektivitet ved
forskjellige dialyseformer: hun ønsket ikke å stille seg bak verken rapporten eller
konklusjonen.
Vedtak: Årsberetninga godkjent.

Sak 3

Årsregnskap2013
Årsregnskap ble lagt fram av kassereren. Vedtak: Godkjent.

Sak 4

Budsjett 2015
Kommentarer: H Holdaas foreslo at overskuddet fra Island på 200 000 kr brukes etter fritt
ønske. Anna Reisæter mente at styret skulle bestemme bruken. Vedtatt med disse
kommentarene.

Sak 5

Status for sammenslåing av NNR og NNBR
Anna Reisæter viser til tidligere informasjon på Kvalitetsdagen om dette. Frist mars 2015 til å
gjennomføre sammenslåing for å kunne fortsatt motta statlig driftsstøtte. Ingen endelig
beslutning er tatt i noen av registrenes styrer. Styret i NNF vil holdes orientert om
utviklingen.

Sak 6

Utdeling NNFs forskningsstipend 2014
Marit Dahl Solbu, Tromsø: Syndecan 1, ny markør for hjerte-/nyresykdom?

Kr 20 000

Bård Waldum, Ullevål: Etablering av dialyseregister

Kr 23 000

Krystina Parker, Ahus: Søvnapne, medikamentetterlevelse og livskvalitet

Kr 20 000

Marius A. Øvrehus, Trondheim: Urin-metabolitter ved kronisk nyresykdom

Kr 23 000

Øystein S. Eikrem, Bergen: IgA-nefritt: Next-generation sequencing

Kr 23 000

Inger Karin Lægreid/Maria Radtke, Trondheim: Bioimpedanse-måling

Kr 20 000

Anine Lie, Riksen: Kongressdeltakelse pediatrisk nyrekongress

Kr 5 000

Hjørdis Thorsteinsdottir, Riksen: Kongressdeltakelse pediatrisk nyrekongress

Kr 5 000

Kommentarer: Aud Stenehjem: Spør om hvorfor kravet om medlemsskap i NNF var fraviket
for to reisestipend-mottakere. Svar: De var assosierte medlemmer. L. Westlie: Synes det bør
være krav at mottakere skal være ordinære medlemmer i NNF, og ber om at styret
spesifiserer nærmere dette kriteriet. Vedtatt med disse kommentarene.
Sak 7

Arrangere ERA-EDTA i 2020/21/22?
Styret har fått henvendelse fra ERA-EDTA om Norge ønsker å arrangere. Kommentarer: H.
Holdaas: Muligheter for store inntekter, men også stor arbeidsbyrde. L. Westlie: Dette var
søkt om også på 90-tallet, med mye arbeid og tidsbruk, uten at NNF fikk tilslag. Vedtak: Ikke
sterkt engasjement i årsmøtet for å arrangere ERA-EDTA, så styret går foreløpig ikke videre
med saken.

Sak 8

Orientering fra leder i spesialistkomiteen i nyresykdommer:
Bård Waldum: Konstitueringsmøte våren 2014. Har sendt inn høringsuttalelse til HOD, og
stiller seg kritisk til forslaget om ny spesialitetsstruktur. Komiteen har sett på kursstrukturen,
spesielt nyrefysiologi-kurset, som har hatt varierende innhold etter arrangørsted. Undrer seg
over at nyre kun har 3-dagerskurs mens øvrige store subspesialiteter har 5-dagerskurs. Dette
gir lange dager og travle kurs, og kan virke uheldig på nyrefagets status i forhold til
rekruttering.

Sak 9

Orienteringssaker
a. Unifor: Stipendbidrag på 46 000 NOK for 2015.
b. Ny spesialitetsstruktur: Egil Hagen orienterer. Som observatør gjennom diverse
møter mener Hagen at forslaget til ny spesialiststruktur vil innebære kortere praksis
og mindre klinisk erfaring før spesialitet, mindre tid med pasienten pga økt krav til
veiledning under spesialisering, og mindre faglig bredde. Han oppfordrer til at
medlemmene holder seg orientert om prosessen.
c. Hjemme-HD og refusjoner: Styret planlegger å sende forespørsel til Helse- og
omsorgsdepartementet om etablering av DRG-takts for hjemme-HD. Aud
Stenehjem: Kunnskapssenterets rbeidsgruppe har ikke fått frem konkrete tall på
kostnader knyttet til hjemme-HD.
d. Nordiske Nyredager 2015: Lasse Gøransson orienterer. Faglige og sosiale arbeidet ser
ut til å være i rute. Teknisk arrangør fungerer bra. Industrien har begynt å kjøpe
stands osv.
e. Vårmøtet 2016: Bergen har tatt på seg å arrangere.
f. Bergen Spring Meeting 2015: April 2015. Programmet ligger på nephro.no.
g. Gunnar Fjermeros er ny kontaktperson mot HELFO etter Aud Stenehjem.
h. Prioriteringsveilederen: Harald Bergrem informerer. Aud Stenehjem, Knut Aasarød,
Randolf Hardersen og Harald Bergrem har hatt ett møte i nefrologisk arbeidsgruppe,
og har diskutert med nye henvisningsveiledninger: blant annet at pas kan henvises

ved tidligere tidspunkt og med mindre proteinuri, med blikk på KDIGO-guidelines.
Sentral prosess med sluttfrist desember 2015.
Sak 10

Eventuelt
Ingen saker.

