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Renathe Rismo
Marit Solbu, Renathe Rismo, Lasse Gøransson, Rannveig Skrunes, Marta Zegzdryn
Fuxx-medlemmer (Dag Olav Dahle, Guri Stokke), Bård Waldum-Grevbo

Forfall:

Ingen

Referat godkjent i styremøte ……

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):
Saksn
Sakstittel/-innhold
r.:
14/18

Ansvar

Frist

Renathe
kontakter
bank for å
avslutte
konto

Årsskiftet

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Vedtak: godkjent
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Referat fra styremøtet 13.06.18
Vedtak: godkjent
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Regnskap 2017 og budsjett 2019
Regnskap-gjennomgang
Renathe orienterer
Budsjett-gjennomgang
Renathe orienterer, mindre justeringer.
Kontoer

Sparekonto, Driftskonto, Stipendkonto; presentasjon av saldo
og bruk. Konto for nordiske nyredager besluttes avviklet og
sum overført til stipendkonto
Vedtak: nordiske nyredager avsluttes og overføres til
stipendkonto.
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Årsberetningen
Marit går gjennom, ingen innspill/korreksjoner
Årsmøtet-saksliste
-vedr videoundervisning; spørre om årsmøtet har innspill,
enighet om å spille dette over til kurskomiteen. Hvordan gjør
andre fag det? Endokrinologene og laboratoriemedisin har
angivelig denne formen for undervisning.

Marit
snakker
med
kurskomite
i forkant av
årsmøtet

-Æresmedlemmer: noen vil og andre vil ikke ha denne
utmerkelsen. Statuttene som omhandler æresmedlemsskap vil
bli diskutert på senere styremøter. Det har kommet inn ett
forslag som presenteres på årsmøtet.
Vedtak: godkjent årsberetning og saksliste til årsmøtet
Foreslår at kurskomiteen tar ansvar for VK-basert
undervisning
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Nyreforeningens forskningsstipend
Tildelinger: kommet inn 4 søknader, ett prosjekt fikk tildeling
i fjor på samme prosjekt. Søknadene er rangert.
Sum til utdeling; styret er enig om å bidra med 39000 kr slik
at totalsum blir 100 000 kr.

Vedtak: godkjent tildeling
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LNT og forskningsfondet-samarbeid
Styret har tatt kontakt med LNT om samarbeid vedr
forskningsmidler, dette fremstår vanskelig å få til i praksis.
Enighet om å videreføre dagens praksis og heller oppfordre
medlemmene til å søke på LNTs midler.
Vedtak: ingen formelt samarbeid med LNT om stipendmidler

Renathe gir
tilbakemeld
ing til LNT
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Stipendkomiteen
Innstilling ny sammensetning
Komiteen bør skiftes ut, men en fordel om ikke alle går ut
samtidig. Forslag om at Haukelands representant byttes ut
ettersom leder i komiteen er fra HUS. Stavanger foreslås som
representant. Forslag om at OUS og St.Olavs evt kan sitte
videre for å ha kontinuitet. Rannveig Skrunes forblir styrets
representant og komiteens leder.
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Lasse spør
på SUS
Marit spør
fra Helse
Nord

Vedtak: ny komite settes sammen ila det neste året

Renathe
spør
sittende repr
om de vil
fortsette

Orientering om Legeforeningens nyopprettede
Fagmedisinske råd og Fagstyre

Tas opp på
årsmøtet

Valg av representant til Fagmedisinsk råd på årsmøtet,
forberedelse.
Hver fagmedisinske forening skal, avhengig av størrelse på
foreningen, ha en eller flere representanter til dette rådet.
Årsmøtet i år skal velge representant for de neste 2 årene; på
bakgrunn av ordlyden fra dnlf bør det være en fra styret, og det
er enighet i styret om at det bør være leder i foreningen, styret
innstiller derfor Marit Solbu til dette vervet.

Vedtak: Styret innstiller Marit Solbu som representant
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Kontakt med FHI – oppfølging av sak 06/18

Marit purrer
på FHI for
Marit orienterer om arbeidet som er gjort siden sist; det er gjort svar
forsøk på å finne kontaktperson i FHI for å undersøke hvilke
muligheter vi har for et samarbeid. I forsøket har man registrert
at FHI har laget en rapport om nytteverdien av behandling ved
nyresykdommer, uten å konsultere fagmiljøet, det kan virke
som om oppdraget har utgått fra Mine Behandlingsvalg, men
dette er noe uklart. Marit har tatt kontakt med forfatteren av
dette dokumentet per e-post, dette har det foreløpig ikke
kommet svar på.
Fagmiljøet er i liten grad involvert i og har liten kjennskap til
arbeidsprosessen til utvikling av verktøyet Mine

Første halvdel
2019 bør ny
komite være
på plass

Behandlingsvalg. Styret stiller seg undrende til at FHI
tilsynelatende ikke har tatt kontakt med fagmiljøet ifbm
utarbeidelsen av dette dokumentet.
Sak for fagmedisinsk råd videre?

Vedtak: styret v/Marit tar kontakt med FHI. Styret følger opp
videre.
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Samarbeidet med SLV
Som erstatning for uremiskjemaet; Marta deltar på møtet i regi
av SLV neste uke. Fagmiljøet er opptatt av at det skal være
like enkelt også for nye medikamenter å gi innvilget refusjon,
slik det var for medikamenter på uremiskjemaet. Erstatningen
for dette skjemaet bør fungere slik at det ikke går utover
pasientene eller blir mer tidkrevende i praksis, f.eks de nye
kaliumbinderne. Videre samarbeidsmåte undersøkes av Marta
på møtet.
Vedtak: Marta deltar på møtet, avventes rapport derfra
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Felles EPJ-nyremedisinsk engasjement
e-helse; Marit har tatt kontakt med e-helsedirektoratet.
Prosessen virker å ligge et stykke frem i tid, og vi er enig om at
det virker litt for prematurt å involvere seg tungt nå.
e-helse vil nok bli en realitet i fremtiden og vi får være med
når tiden er moden. Morten Bækken fra OUS er involvert i
prosessen fremover og vil kunne bli NNFs talerør inn i dette.
Vedtak: vi følger utviklingen
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Tilsynssak i Vestre Viken- opplæring MTU i dialyseavd
Stavanger har også hatt samme tilsyn; man må dokumentere at
alt teknisk utstyr leger håndterer er gitt opplæring i og at den
enkelte kan bruke utstyret. Dette er ikke noe nytt og det er nok
lite trolig at man skal kunne argumentere mot dette kravet.
Bruk av dialysemaskiner er et delegert ansvar og en viss
teknisk innsikt i maskinene må forventes
Vedtak: Styret oppfordrer nyreavdelingene til å lage system
der gitt opplæring dokumenteres.

Marta
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Nephro.no
Nettsiden vedlikeholdes på fritiden av enkeltperson,
tidkrevende og det er forståelig at det kan ta noe tid før
oppdateringer foreligger. Styret er samlet om at vi undersøker
om vedkommende trenger avløsning/hjelp eller andre ressurser
til dette arbeidet.
Vedtak: styret tar kontakt med Vikse
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Vårmøtet 2020 i Kristiansand
Datoer diskuteres, forslag fra styret om 27.-29.mai 2020, tas
opp med lokal arrangør.
Neste styremøte legges til Kristiansand, tidspunkt for dette
kommer vi tilbake til.
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Spesialistutdanningen
Bård orienterer og legger frem Helse SØ sin sluttrapport for
gjennomføringen. Fuxx deltar (Marta, Guri Stokke, Dag Olav
Dahle). Læringsmål er nå forskriftsfestet, spes.komiteen er
fornøyd med utformingen. Gjennomføringen er mer uklar, det
skal foregå innenfor dagens budsjetter. Den nasjonale
fellesformen er borte men det er ønske om å jobbe for en felles
gjennomføring. For eks kun 3 uker forskriftsfestet opphold på
RH, men ønske om lengre tid (3 mnd), i praksis bli dette
utfordrende da kapasiteten ikke tillater det og kostanden er
mye større for kandidater utenfor sentrale østland. Det er også
anbefalt at alle tilstreber tjeneste på minimum to sykehus, også
for større senter, den praktiske gjennomføringen av dette
diskuteres (hvem skal betale, hvem erstatter de som er ute og
roterer). Det uttrykkes bekymring for at det blir «lokale»
varianter av spesialister og at det vil bli mindre tilgjengelig
med hospitering for kandidater utenfor region SØ, men det er
et ønske at tilbudet skal være likt for hele landet, og at det ikke
blir slik at Helse sørøst «blokkerer» tilgangen for resten av
landet.
Spesialitetskomiteens rolle i den nye strukturen er ikke
bestemt; komiteen har ingen rolle i å godkjenne de regionale
planene. Styret er bekymret for manglende felles nasjonal plan,
men det antydes at nasjonal samordning skal gjøres når
regional prosess er ferdig.

Marit
snakker
med BjørnEgil Vikse

Fuxx: Marit orienterer kort om hva Fuxx er og hvilken rolle de
har.
Bård skal orientere også på årsmøtet
Vedtak: vi følger prosessen tett fremover
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Infosaker
Mayomøtet; styret vil oppfordre til deltakelse
Nordiske Nyredager; er i mnd-skiftet aug-sept neste år, lite
info foreløpig
UEMS-eksamen; en søker foreløpig, styret er enig om å dekke
påmeldingsavgift og reisekostnader for inntil 2 medlemmer

30/18

Eventuelt
-Kloke valg; enkelte fagfelt har deltatt i kampanjen (geriatri,
allmennmedisin), det fremstår som at det i stor grad gjelder å
følge retningslinjer. Tas opp eksempel om rutinemessig urin
dyrkning hos transplanterte. Stort fokus på dette i Stavanger,
lite kjent i andre regioner. Stavanger har hatt besøk av
representant fra DNLF. Bør nyreforeningen som helhet være
med på denne kampanjen? Styret mener at dersom kampanjen
skal tas inn i nyrefaget bør det være en felles kampanje for hele
miljøet, foreløpig ser ikke Styret grunn til dette, vi avventer
men er ikke negative til å delta på senere tidspunkt.
Fuxx: eletronisk kontakt og møte x 1 pr år.

