Styremøte NNF, Legens Hus, onsdag 10. juni 2015 Kl 14-18
Referat
Tilstede fra styret: Egil Hagen, Lasse Gøransson, Anna Varberg Reisæter, Rune Bjørneklett,
Rannveig Skrunes (vara for Marius Altern Øvrehus). Gjester: Elisabeth Bugge og Mariana
Abijani fra Norway Convention Bureau og VisitOSLO, Kjell Hauge, kongressarrangør NsN,
Hallvard Holdaas, Helga Gudmundsdottir og Anne Kristine Fagerheim
1. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent

2. Referat fra styremøte 26/11-14
Referat ble godkjent

3. Protokoll fra årsmøte 2014
Protkoll frå årsmøte ble godkjent

4. Status og fremdrift vedrørende takst for hjemme HD
Det er enighet om at hjemme HD er et viktig tilbud til en del av våre pasienter. I dag må
helseforetakene finasiere hjemme HD ved hjelp av sine rammebevillinger. Dette betyr at
finasiering av hjemme HD vil gå på bekostning av andre aktiviteter i helseforetaket.
Sannsynligheten er derfor stor for at mange helseforetak ikke vil prioritere denne denne
type behandling og heller si at pasientene må bruke det dialysetilbudet sykehuset
allerede har.

Tiltak: NNF skriver brev til RHF-ene etter råd frå Legeforeningen og i tilegg brev til
Helsedirektoratet, avdeling for DRG og finansiering (sjef Olav Slåttbrekk) og til Helse og
omsorgsdepartementet, avdeling for spesialisthelsetjenesten (sjef Stein Johnsen). Dette
vil vi koordinere med LNT som også vil skrive brev om den same saken. Egil har hatt møte
med Marit Gonsholt og Ragnar Skjøld i LNT i dag og diskutert blant anne denne saken.

5. Helsekrav til førerkort for nyresyke, tilbakemelding til Helsedirektoratet.
Vi diskuterte denne saken og har følgende forslag til endring:
Bytte ut betegnelsen ”kronisk nyresvikt” med ”kronisk nyreasykdom” og fjerne
kategorien nytetransplanterte og innlemme de i betegnelsen kronisk nyresykdom. Egil
gir tilbakmeldig til Ole Bjørn Herland i H-Dir om dette.

6. Nasjonale møter arrangert av HF med utstilling frå Farmaseutisk industri som
finansiering (innspill fra Anna)
Styre ønsker ikke å involvere Helseforetakene når det gjelder finansiering av slike møter.
Det foreslås at NNF eventuelt kan stå som arrangør og at vi kan gå inn for å arrangere et
fred til lørdag møte de årene vi ikke har ordinært Vårmøte. Denne saken vil bli tatt opp
på Årsmøte i november

7. Handlingsplan for kronisk nyresykdom, oppfølging? (Anna kan du legge frem?)
Erfaringen er at det arbeidet som er gjort med handlingplan frem til nå ikke er blitt fulgt
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opp. Styret ser derfor ingen hensikt i å fortsette med dette arbeidet.

8. Aktuelle Høringer
Høringen vedrørende regler for henvisning til speisalist kan være aktuell for oss. Lasse
skal forhøre seg med Harald Bergrem om NNF sitt prioriteringutvalg jobber med denne
høringen. Hvis ikke bør styret komme med en uttalelse innen fristen 26/6
9. Status for registerene
Innsamlig til nyrebiopsiregisteret i Bergen opphører frå 1/1-16. Alle data samlet frem til
da blir liggende åpent i Bergen. Dette for å unngå å måtte samle inn ny skriftlig konsensus
fra alle registrert frem til da. Alle data som kommer inn etter 1/1-16 fra tidligere
nyrebiopsi - og Norsk Nefrologiregister samles fra 1/1-16 i Norsk Nyreregister.
10. ERA-EDTA 2021? ( informasjon fra Elisabeth Bugge og Mariana Abijanac i Norway
Convention Bureau og VisitOSLO)
Vi fikk en presentasjon fra Elisabeth Bugge og Mariana Abijani. De representer et Non
profit kompetanseorgan som markedsfører og selger Oslo blant annet som åsted for
internasjonale kongresser. De finasieres av Hotel og reiselivsbransjen og tilbyr gratis
konsulentbistand. De har arbeidet med dette siden 1990 tallet og har et stort nasjonalt og
internasjonalt nettverk og har vært involvert i store internasjonale kongresser. Blant
annet den store hypertensjonskongressen i Oslo for noen år siden med ca 6000 deltagere.
De har allerede vært i kontakt med Anna Maria Manara, general manager i ERA-EDTA
vedrørende Oslo som kandidatby for ERA-EDTA i 2021. Jeg har skrevet et kort brev hvor
jeg sier at NNF vurderer å søke dette arrangementet og hun har bekreftet at vi er å
betrakte som aktuell søker. Styret ønsker å gå videre med denne saken da ERA-EDTA
møte i Oslo vil være av stor betydning for nefrologien i Norge med mange positive
ringvirkninger for Oslo og næringslivet.
Mariana innhenter opplysninger om søknadsfrist og sikre at Oslo tilfredstiller alle
kriterier for å kunne være vertskap til en så stor kongress. Hun vil også bringe på det rene
hvor mye arbeid som forventes av NNF. Styret vil på bakgrunn av dette ta en endelig
avgjørelse på om vi offisielt søker arrangementet.

11. Bergen spring meeting hvordan gikk det?
Et faglig utmerket møte, men skuffende dårlig deltagelse fra Norske Nefrologer

12. Fremtidig behov for nefrologer og dialyse, diskusjon omkring innspill frå Marie
Kjægaard ved UNN
Styret diskuterte denne saken og kom til at det er vanskelig å definere en generell
bemanningsmal for hele landet. Nefrologien praktiseres svært forskjellig rundt i landet. Vi
mener derfor de fagansvarlige ved hvert enkelt sykehus/fortetak må vurdere sin egen
resurssituasjon og argumentere ut fra det. Man kan i tilegg bruke data frå registerene for
å understøtte argumentasjonen i forhold til faglig kvalitet. For eksempel vil et senter der
andelen nye i dialyse som ikke er tidligere kjent er høy, kunne argumentere at det kan
skyldes for dårlig kapasitet på poliklinikken. Registerene kan også bidra med nye
kvalitetsdata som gjenspeiler sammenhengen mellom bemannings resurser og kvalitet.
13. Nordiske Nyredager
Kjell redgjorde for status vedrørende påmeldinger, foreløpig 128 påmeldte totalt, men få
nefrologer, frå Danmark bare 4. Vi ble enige om at Egil sender påminnelse til alle
medlemmer i NNF og til de nordiske lederene. Dette ble gjort 12/6. Forkurset har bare 4
påmeldte. Styret besluttet derfor å gjøre det gratis og at de som allerede har betalt
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kursavgift får pengene refundert. Det vil være mulig for som har svart nei å ombestemme
seg. Denne informasjonen er sendt medlemmene på e-post. Frist for påmelding til
forkurset ble satt til 1. juli.
Det faglige programmet er på plass bortsett fra noen møteledere. Hallvard kunne fortelle
at det var kommet inn 55 abstracts og at komiteen arbeider med å rating. Når det gjelder
økonomi så er de 200.000 kronene fra Island kommet inn på en egen konto. Det ligger
ingen formelle føringer for hvordan disse pengene skal brukes. Foreløpig betrakter vi de
som en buffer. Det er også bevilget kr 50.000 frå Stavanger kommune.

14. Vårmøte i Bergen 2016
Anne Kristine redgjorde for rammen omkring arrangementet. Hun presenterte og sendte
oss tidsskjema, maler for invitasjon til industrien, abstracts, konseptgodkjenning og
budsjett. Vi ble enige om at Gyro conferences skulle kontaktes som kongressarrangør.
Dato for møte ble satt til 8. – 10. juni 2016, sted ble ikke endelig avgjort, men er

Raddison Blue Hotell (tidl SAS hotell) på Bryggen er ønsket. Det overlates til den
lokale arrangementskomite i samarbeid med Gyro å ta avgjørelsen.

15. Kvalitetsdag og samarbeidsmøte 2015
Kvalitetsdagen bli på OuS Ullevåll torsdag 26/11. Programkomiteen jobber med det
faglige programmet. Årsmøtet blir som vanlig holt umiddelbart etter kvalitetsdagen i
samme lokale. Anna bestiller Engebret for lutefiskaften, men styret er villige til å vurdere
andre alternativer. Samarbeidsmøte blir på Rikshospitalet 27/11. Auditorium er ennå
ikkje bekreftet fordi Universitetet prioriterer studentundervisning og der er høstens
program ennå ikkje klart.

16. Diverse
Vi fikk ikkje tid til å gå gjennom diverse sakene. Dette vil bli gjort dels på e-post og del på
neste styremøte.
Neste styremøte holde på kongresshotellet i Stavanger onsdag 26/8 kl 11.00.

God sommer!
Vennlig hilsen

Egil Hagen (referent)
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