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Redaktørens spalte 

Hvor er vår plass i internasjonal ne
frologi? 

Nordiske fora. 
Det er mange muligheter for samarbeid og 
deltakelse i etterutdanning og undervis
ning. Det nordiske samarbeidet har vært 
opprettholdt først og fremst gjennom det 
biennale arrangement av Nordiske 
Nyredager. noen har også «private» 
forbindelser til kolleger i de øvrige 
Nordiske land. Få norske nefrologer kjen
ner til at det faktisk eksisterer en skandi
navisk nefrologisk forening. Det er gjengitt 
et referat fra styremøte i denne Foreningen 
under Nordiske Nyredager i Oslo. Det vil 
sannsynlig forbli slik at denne foreningen 
er en ren arrangør for de forestående 
Nordiske Nyredager. Det ble imidlertid 
bestemt at informasjon fra de nasjonale 
foreninger til medlemmene også skulle 
sendes til styret i de øvrige nordiske land. 
Det vises for øvrig til styrereferatet på side 
8. 

Europeiske fora. 
EDTAÆRA som nå skifter navn til ERA
European Renal Association , er så vidt 
meg bekjent den eneste alleuropeiske 
faglige organisasjon for nyreleger. 
Medlemsbladet; Nephrology, Dialysis and 
Transplantation som er medlemsbladet for 
organisasjonen har gjennomgått en bety
delig utvidelse og blitt et faglig mer betyd
ningsfullt tidsskrift enn noen gang 
tidligere. Det rangeres i henhold til eitation 
indeks som best eller nest best i verden på 
alle områdene: nyresykdommer, dialyse og 
nyretransplantasjon. 

ERA -kongressen har tidligere år hatt 
enn ikke ubetydelig deltakelse fra Norge . 
Imidlertid har kongressene vært avholdt i 
sommerferien eller nær knyttet til denne. I 
tillegg har det faglige innholdet ikke alltid 
vært like godt. Det er ingen tvil om at det 
siste har vært medvirkende til bristende 
deltakelse. I tillegg har det amerikanske 
årsmøtet for nefrologer (ASN) hatt et spek
takulært tilbud som har medført stadig øk
ende deltakelse fra norske nefrologer og 
sponsorer. Det er ingen tvil om at denne 
kongressen har betydd mye for norske ne
frologer. I år er deltakelsen så stor at min
dre enn en håndfull nefrologer kan være til 
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stede på nefrologidagen i den indreme
disinske høstuken. Jeg tror det er på tide å 
si klart ifra om norsk nefrologi i Europa. 
EU-- eller ikke EU. Vi var søker av ERA 
kongressen i 1997. Vi kom ikke i betrakt
ning, verken i 1997, 1998 eller 1999. Off
isielt var dett::- p.g.::! m:r.t;!cr!cc t~~fr~d sstil

lende lokaliteter. Jeg tror reelt sett det var 
p.g.a den totale mangel på interesse for 
kongressen blant norske nefrologer. Jeg 
leser fra siste nummer av EDTA-bladet 
(Nephr Dial Trans 11995, 10: 914-915) : 
«Det ble sendt inn 1296 abstracts, ny rekord 
for kongressen! Det var innlegg fra 52 
deltakerland»- foruten «de store» deltok 
land som Slovenia, Slovakia, Moldova med 
flere innlegg. l følge denne artikkelen var 
ingen av de over tusen innsendte abstraets 
norske, men det ble i alle fall innsendt et 
innlegg fra RlT. som ikke er registrert : 
Denne manglende deltakelse syttes jeg bør 
foranledige en grundig selvransakelse. 

ERA er en organisasjon i endring. 
Organisasjonen vil ffI økende betydning for 
Europeisk nefrologi og antakelig også for 
utdanningsregler og krav til nefrologiutdan
ningen innen EU. ERA-Kongressen var i år 
lagt opp på en bedre måte enn før. Jeg deltok 
ikke selv, men gjennomgang av kon
gresskatalogen viser at man har lært av 
amerikanerne og laget et program som er 
bedre og har større og bredere undervis
ningsverdi enn tidligere. Jeg oppfordrer 
medlemmene til en økt aktivitet og 
deltakelse i de fremtidige ERA kongresser 
og dermed i Europeisk nefrologi. Vår 
forenings formann , Erling Saltvedt sam
stemmer i dette. 

Internasjonale og Amerikanske 
fora. 
International Society of Nephrology (lSN) 
arrangerer hvert annet år den Inter
nasjonale nyrekongressen som i år blir 
avholdt i Madrid første uke i Juli. I tillegg 
utgir organisasjonen Kidney lntemational 
som er medlemsbladet. Bladet som er 
rangen som rangert som nummer en av ne~ 
frologiske tidsskrift er antakelig lSN's vik
tigste bidrag til Norges nefrologer. Den har 
som fagorganisasjon ikke den samme 
påvirkningSkrait som ERA , I alle rall ikke 
når det gjelder utdanning og fremtidige ar
beidsforhold for norske nefrologer. 

ASN-American Society of Nephrol
ogy utgir sitt medlemsblad (JASN) som 
foreløpig ikke rangerer blant de aller beste, 
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men som har en del bra stoff, spesielt Edito
rial Reviews, og som leses av de fleste 
amerikanske nefrologer. 
Den årlige kongressen som arrangeres av 
ASN har vært forbilledlig, men bør ikke gå 
på bekostning av deltakelse innen Europa. 
Det hjelper lite å hevde stikke nesen frem i 
USA hvis «melder oss ul» av samarbeidet 
med våre Europeiske kolleger. 

Konklusjon. 
Vi må som norske nefrologer gå inn for å 
styrke deltakelsen i forhold til ERA. l dag 
har vi «ingen plass» i Europeisk nefrologi. 
V i må stå sammen og arbeide for fremme av 
norsk nyreforskning dersom vi virkelig 
skal komme på banen. V i kan også hevde 
oss ved annet arbeid, for eksempel 
kvalitetssikringsarbeid som Harald Bergrem 
i disse dager har tatt initiativet til fra sitt 
ståsted i WHO. Det finnes midler for nye 
oppgaver, blant annet stipendier som er om
talt i dette nummer av Nefrologisk Forum. 
Jeg utfordrer Universitetssykehusene til å 
komme med bidrag og fortelle kollegene 
hva som foregår på forskningsfronten i 
Norge . Vi fikk et fint innblikk i Tromsøun
dersøkelsen i forrige nummer av Nefrolo
gisk Forum. Uten informasjon uteblir inter
essen for forskningen utenfor sykehusets 
vegger og derved rekruttering fra poten
sielt interesserte kolleger. 

Anders Hartmann 

"Dette er ditt eget 
medlemsblad- vil du være med 
og delta slik at det kan holde 

frem, eller ønsker du at 
Nefrologisk forum skal 

programmeres for apoptose i 
løpet av 1995 ?" 

Kort studienytt fra Rikshospitalet
ADA- studien og diabetesstudien. 

ADA-studien 
Det -er nå inkludert 30 pasienter i denne 
blodtrykksstudien hvor ADA lat oros sam
menliknes prospektiV! med Zestril på nyre
funksjon og kardiovaskulære risikoparame
tere. Det skal i alt inkluderes 150 pasienter. 

De første pasientene har nå kommet 
tilbake til sine nefrologiske sentre. Vi vil 
motta kopi av poliklinikknotater for BT 
målinger og alminnelige blodparametre. 
Det er avsatt midler som gir et rimelig godt 
honorar for denne "tjenesten" av nefrolo
gene. Vi vil sende en blankett til seksjonss
jefen ved hvert senter når første rapport er 
mottatt her om en pasient. Når blanketten er 
utfylt og returnert, vil utbetaling skje i hen
hold til de opplysninger som er gitt. Dette 
forestås av Medinnova., midlene kan gå til 
forskningskonti, sykehuskonti eller som di
rekte lønnsutbetaling etter seksjonens 
ønske. 

Karsten Midtvedt 

Diabetes etter transplantltsjofi 
Undersøkelse av forekomst av diabetes etter 
nyretransplantasjon er kommet godt igang 
på Rikshospitalet. Det er hittil gjort peroral 
glukosebelastning med 75 g glukose på 20 
pasienter cirka lO uker etter transplantasjo
nen. Etter WHO kriteriene hadde bare 9 av 
disse normal glukoseomsetning, 6 hadde 
nedsatt glukosetoleranse og 5 hadde dia
betes. Dette indikerer at de fleste av de 
nyretransplanterte har abnorm glukoseom
setning på dette tidspunktet. Forsøket kom
mer til å pågå inntil inntil minst 200 pasien
ter er undersøkt. 

Det er selvsagt av inteITesse å se hvor
dan forholdene er i den uremiske fase før 
transplantasjon. De fleste nefrologene un
dersøker og rapporterer nå dette i henhold 
til resipientskjernaet. Vi er takknemlig for at 
dette følges opp slik at man fIlr best mulig 
kjennskap til glukoseomsetning i den 
uremiske fasen . 

Jøran Hjelmesæth 
Anders Hartmann 
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"Det er avsatt 
midler som gir et 

rimelig godt 
honorar for 

denne "tjenesten" 
av nefrologene" 

"De fleste av de 
nyre

transplanterte 
har abnorm 

glukose
omsetning på 

dette 
tidspunktet.". 
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Nordiske Nyredager: 
i Oslo 24.-27. Mai 1995 

T akksigelser og, 
i1bakemeldinger 

Takksigelser til kolleger 
Vel overstån. Jeg håper at de medlemmene av 
Norsk forening for Nyresykdommer som hadde 
anledning til å tilbringe maidagene i Oslo under 
kongressen hadde noen hyggelige dager både 
sosialt og vitenskapelig. Det er ikke til å legge 
skjul på at selv en slik «litem> kongress krever 
betydelig innsats aven rekke personer over en 
lang tidsperiode. Jeg vil innledningsvis takke 
medlemmene av organisasjonskomiteen og 
vitenskapelig komite for en formidabel innsats. 
Dene gjelder Knut J. Berg, som grep initiativet 
på Island. Ullevålgruppen med Ivar Eide, Stein 
Halvorsen og ikke minst Ingrid Os som deltok 
aktivt til tross for korte tidsfrister på 
møteinnkallingene. På Rikshospitalet forøvrig 
var Anders Hartmann og Per Fauehald 
drivkrefter sammen med Torstein Hovig. Hovig 
var initiativtaker og pådriver for integrering av 
nyrepatologene i Nordiske Nyredager. Denne 
symbiosen var så vellykket at nyrepatologene 
stiller opp til felles arrangement om to år i 
Sverige. om det nå blir Gøteborg eller et annet 
sted. 

I tillegg renes en hjertelig takk til 
medlemmene av vitenskapelig råd som evaluerte 
abstract; Bjarne Iversen, Trond Jensen, Størker 
Jørstad (som til tross for kort tidsfrist maktet 
oppgaven), Knut Nordal , Jarle Ofstad og Tor 
Erik Widerøe. 

En takk til industrien 
Forutsetningen for hele kongressen var at våre 
seriøse og store firmaer nesten uten unntak (bare 
en) stilte solid opp. Det er slik at skal et såpass 
storr arrangement kunne bli effektuert, er vi 
avhengig av våre sponsorer i den farmasøytiske 
industri. Nå vet jeg at industrien har vært rimelig 
fornøyd med sin egen eksponering. Plassering av 
industristands var sentrale og meget godt 
besøkte. 
I en slik sammenheng skal ikke enkeltfirmaer 
draes frem , men jeg gjør et unntak. Pfizer med 
sin arrangement av satelin·symposiet la 
grunnlaget for en bred deltakelse. I tillegg var det 
meget behagelig å arrangere det faglige 
symposiet for Pfizer. Vi fikk helt frie hender med 
titler og hvem vi kunne invitere som 
foredragsholdere. Skal man dømme ener 
oppslutningen onsdag enermiddag på symposiet 

og ikke minst på den enerfølgende middag 
måne selv Pfizer bli noe overrasket over den 
store tilstrømning. 

Jeg må også nevne i!ln~st!'ien ti! 

Congrex-Conference med primus motor 
Øivind Lie. Vi hadde et nært og behagelig 
sa/llarbeid med Øivind Lie de to årene før 
selve kongressen. Under kongressen var Lie 
og hans stab perfekte. Det er ikke mer å si 
om det. 

Tilbakemeldinger 
Vi har enerhvert ffln mange 
tilbakemeldinger ener kongressen, og jeg 
bringer noen smakebiter: 

Fra Sverige: Nestoren i Svensk 
Njurmedisinsk FOrening, Manias AureIl; 
«Njurdagarna var verkligen fina och bortsen 
från vlldret var ju ochså programmet aven 
lysande kvalite!». Manias kan jo være noe 
underfundig av og til, men det er riktig at vi 
ikke var direkte uheldig med været. 
Formannen i Svensk Njurmedisinsk 
FOrening, Gunnar Westberg, har kommet 
med en mere offisiell unalelse: 
«Taek flir et myeket vllllyekat mote i 
Nordiske Nyredager i Oslo! Jag - och alla 
svenskar jag talade med - var myeket 
imponerade over programmet. De inbjudna 
flireillsarna var myeket vlll valda, och deras 
presentationer låg på rlln nivå flir de flesta 
av oss, tror jag. Jag var overraskad 6ver den 
hOga klassen på de anmllida vetenskapliga 
bidragen. Det lir gilldjande an inta alla sparar 
sina presentationer til ASN.» Jeg tror at 
Gunnar Westberg rører ved et helt sentralt 
tema. Skal Nordiske Nyredager ha en 
fremtid så må nordiske kollegaer gi prioritet 
til det vitenskapelig programmet, det sosiale 
klarere vi vel alltid å ta oss av. 

Fra Danmark, ved Bjerregaard Pedersen: 
«Dene blot for at fortælle dig, at jeg synes, 
at de nordiske nyredag 1995 var et utrolig 
vellykket arrangement - både faglig og 
soeialt. Tak for nogle fantastiske dage i 
Norge». 

Fra Norge, Lars Westlie: 
Se eget innlegg på neste side. 

Som en oppsummering kan man vel si at 
Norsk Forening for Nyresykdommer kan 
være rimelig fornøyd med arrangementet. 
Nå er det bare 10 år til neste møte i Norge' 

Hallvard Holdaas 
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"Njurdagama 
var verkligen 

fina och bortsett 
från vadret var 

ju ochså 
programmet av 

enlysande 
kvalitet" 
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imponerende tatt i betraktning at modellen først 
ble påvist bare for 6 år siden. Det hele begynte i 
1989 da veterinær Inge Forus stilte 
obduksjonsdiagnosen glomerulonefritt og uremi 
på 9 smågriser som var innsendt til Statens 
Veterinære Laboratorium i Sandnes. Grisene 
som alle var av rasen Yorkshire, hadde dødd i 
alderen 4-7 uker ( gjennomsnitt 5 uker), og var 
av begge kjønn. I to tilfeller var det Ilere griser 
fra samme kull, i det ene tilfellet 2 grisunger og 
i det andre 3 grisunger. Grisungene hadde vært 
friske fra fødselen av og hadde vokst like godt 
som de øvrige grisungene i kullet. Sykdomstegn 
ble ikke observert hos noen av grisungene før ca 
2 dager før de døde. Oppdretterne kunne fortelle 
at de også tidligere hadde hatt lignende tap av 
smågriser etter parringer med de samme 
foreldredyrene , og på dette grunnlag ble det 
antatt at den påviste glomerulonefritten kunne 
være nedarvet. Obduksjonene viste påfallende 
anemiske grisunger med svulne, lyse nyrer, hvor 
barken ofte var gjennomsatt av tallrike 
punktforrnige blødninger. Ved histologisk 
undersøkelse ble det påvist diffus utbredelse av 
glomerulære betennelsesforandringer. Veterinær 
Inger Forus tok da kontakt med I. amanuensis 
Johan Høgset Jansen som like før hadde forsvart 
den vitenskapelige avhandlingen «Renal Lesion 
in Swine>' ved Norges Veterinærhøgskole. Til 
Norges Veterinærhøgskoles forsøksgård i 
Heggedal i Asker ble det anskaffet purkeemner 
som var søsken av grisunger som hadde dødd av 
glomerulonefritt, og fra Norsk Svineavlslag 
(NORSVIN) ble det skaffet noen doser dypfryst 
sæd fra rånen som var far til disse grisungene. 
Etter Ilere mislykkede inseminasjons forsøk med 
slik far-datter parring ble det imidlertid født et 
grisekull med 10 grisunger. Ved 5 ukers alder 
døde en grisunge etter et meget kort 
sykdomsforløp. Denne grisungen var uremisk og 
hadde de karakteristiske makroskopiske 
nyreforandringene . Histologisk undersøkelse 
viste diffus membranoproliferativ 
glomerulonefritt (MPGN) og ved 
elektronmikroskopisk undersøkelse kunne det 
påvises intramembranøse elektrontette 
avleiringer i den glomerulære basalmembranen 
tilsvarende beskrivelser av MPGN type Il hos 
menneske. Ved immunhistokjemisk 
undersøkelse av nyrene kunne det påvises 
massive glomerulære nedslag av komplement 
faktor C3 uten samtidig nedslag av 
immunglobuliner. På dette grunnlag ble det 
antatt at lidelsen måtte skyldes en nedarvet 
defekt i disse grisenes komplementsystem, og 
Johan Høgseth Jansen innledet derfor et 

samarbeid med dr. Kolbjørn Høgåsen som 
forsket på komplemenISystemet ved Institutt 
for Generell og Revmatologisk immunologi 
(IGRI) ved Rikshospitalet. Dette 
samarbeidet har i løpet av kort tid føn til at 
sykdommens etiologi, arvegang og 
patogenese er klarlagt, og grisens arvelige 
MPGN type Il er nå en lovende 
sykdomsmodell for komparative 
nefropatologiske studier. 
Det skal bli spennende å følge videre 
utvikling og forskning fra denne gruppen. 

Hallvard Holdaas. 

Skribenten, Hallvard Holdaas, 
kjenner de fleste, Han er overlege i 
nefrologi ved Rikshospitalet, men 
han er for tiden i permisjon og 

fungerer for tiden som 
brukerkordinator for det nye 

Rikshopspitalet 

Dagens utfordring: 

Denne tekstrarnmen var forbeholdt 
innlegg fra de andre 

U ni versitetsklinikkene! 

Imidlertid kan vi godt også holde 
av tekstrarnmer til nefrologer som 
arbeider andre steder og som har 

ting å komme med- stort eller 
smått. Det må da være noe smart 

dere gjør i hverdagen som er verdt å 
meddele andre? 

Hva med skuffelser eller ros til 
Nefrologisk Forum? 

Red. 
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"Det skal bli 
spennende å følge 
videre utvikling 
og forskning fra 
denne gruppen", 
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Vintermøte i Norsk Forening for 
Nyresykdommer Dr. Holms Hotel, Geilo, 
7. - 10. mars 1996. 

E
r du et av medlemmene som har kjøn ekspressfart 
på samarbeidsmøiene våre, 20 innlegg på 3 - 4 
timer uten tid til diskusjoner? Har du kanskje også-

opplevet stramme årsmøter på torsdag ettermiddag, før toget 
eller flyet setter kursen hjemover? Det er vel på tide at vi tæ' 
vårt eget møteforum hvor det blir tid til en utdypende debatt 
om helsepolitikk, fagutvikling, kvalitetskontroll . Hvor temaer 
for Norsk Forening for Nyresykdommer kan diskuteres. 

Disse problemstillingene ble tatt opp på årsmøtet i 
Norsk Forening for Nyresykdommer 10. november 1994. I 
referatet punkt 15 Møteaktuelt: «Hallvard Holdaas foreslo å 
arbeide for et ikke-industri sponset vintermøte (Dnlf
fondfinansiert) . Det ble nedsatt en komite for å arbeide med 
dette bestående av: Bjarne Iversen, Hallvard Holdaas og 
Hans-Petter Aarseth". 

Vi har vært i virksomhet etter dette. Hans Petter har 
søkt Lægeforeningen om tilskudd til kursvirksomhet med 
følgende svar: «Det vises til Deres søknad datert 15.05.95., 
om dekning av et evt. underskudd i forbindelse med 
etterutdanningsseminar/faglig seminar for nefrologer i regi av 
Norsk Forening for Nyresykdommer. 

Under forutsetning av at kurset godkjennes av 
spesialitetskomiteen i nyresykdommer, innvilges søknaden 
om dekning av et evt. underskudd ifrn. kurseo>. 
Som de fleste er klar over er reglene for fondene noe endret 
etter 1.7.95 . Kursavgift blir egenandel. For deltagerne vil 
kurset gå av den årlige kvoten på 2 kurs, assistentleger vil få 
dekket dette dersom det er tellende for spesialistutdannelsen. 

Godkjent kurs/seminar 
Vi har ennå ikke fått tilbakemelding fra spesialitetskomiteen 
i Nyresykdommer. Jeg regner imidlertid med at 
kurset/seminaret godkjennes, og at det kan telle i 
spesialistutdannelsen for assistentleger. Alt annet ville mildt 
sagt være en bombe. 

Vi har booket in 50 dobbeltrom på Holms. For kursdeltagere 
blir innkvarteringspris kr. 3390.- for ledsagere kr. 2390.- For 
barn blir det vesentlig billigere, prisene for O -5 år kr. 110 pr. 
døgn. For barn 6 -15 har vi ikke fullføn forhandlingene . 

Programmet er helt sentralt for et slikt møte! Vi skal ha 
programmøte 14. august. Vi er helt avhengig av 
tilbakemeldinger fra aUe sykehus med forslag om temaer før 
den tid. Forslag sendes meg. 

Realisering av et slikt møte er betinget i en rimelig god 
oppslutning. Medlemmer som vet at de ikke vil delta bør gi 
tilbakemelding om dette innen utgangen av august. 

Hold av 7.- 10 Mars 1996 for Norsk Forening for 
Nyresykdommer. 

Hallvard Ho/daas 
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Stipendier beregnet på nefrologer- de 
finnes og etterspørselen er dårlig! 

Orienter deg nedenfor. 

Det koster å drive forskning. og det koster å delta på møter 
for etterutdanning/videreutdanning. Det ser ut til at de fleste 
kolleger har akseptert dette og for an stor del satset på 
industriens generøse bidrag til dette. 
Imidlertid foreligger det mulighet for å søke stipendier, men 
det må søkes! A v stipendordningene nedenfor ble kun noe 
over halvparten av det først nevnte stipend utbetalt på grunn 
av manglende søknader! 

Signe og Albert Bergmarkens fond til forskning innen 
nyresykdommer. 
Styre: Deltaker fra familien Bakke, KJ. Berg fra Universitet 
og Per Fauchhald fra foreningen. 
Søknadsfrist: Ultimo januar for tildeling samme år. 
Søknad: Sendes til styret v. Per Fauchald.: 
Bevilgningsbeløp: Totalt 120000-, stipendstørreise har vært 
10-25000. 

Agnete og Einar Magnesenl Gerd Stamnes og Erling 
BrodwaUs fond til I<linis .. neirologlsk iotsklling og 
studiereiser med samme sikternAl. 
Styre: Formann er professor i nefrologi ved RH, Per 
Faucahld, styremedlemmer er foreningens formann, Erling 
Saltvedt og Lars Westlie. 
Søknadsfrist: Første utlysning 1995 
Søknad: Stilles til formannen 
Bevilgningsbeløp: Ikke avklart , totalt til fordeling 
sannsynligvis i størrelsesorden 30-40000 kroner årlig. 

Foreningens reisefond 
Dette vil sannsynligvis nærme seg kr 300000- ved årets 
utgang. Det er planlagt utdeling i 1996, men dette må vedtas 
på generalforsamlingen i høst. Antatt beløp til fordeling vil 
være ca 30 000 kroner årlig med dagens rentenivå. 

Det finnes altså midler- i tiUegg har man legeforeningens 
fonds for kurs i inn-og utland samt løpende tildeling av 
fonds for kvalitetssikringsarbeid. 

Det er intensjonen at: 

Vintermøtet i Norsk Forening for 
Nyresykdommer på Geilo, 7. - 10. 
mars 1996 skal vesentlig dekkes 
av dnlffondsmidler •• 
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Bruk av standard søknad 
for refusjon etter 
blåreseptordningen 

D
et er kjedelig og frustrerende å 

skrive gjentane mer eller mindre 
likelydende søknader til trygde
kontorene om refusjon ener 

blåreseptordningen når det gjelder en rekke 
medikamenter som brukes rutinemessig til 
uremikere eller nyretransplanterte pasienter. 
Det dreier seg om aktiven D-vitamin, 
erytropoietin, calciumkarbonat, aluminium
hydroksyd, m.m . 

Standardskjema godkjennes i praksis. 
På Rikshospitalet har vi i et par år brukt et 
standardskjema som er forhåndsutfylt med 
begrunnelser og hvor de ulike midlene 
avkrysses. Vi har en skjema for uremikere 
(uremi) og et skjema for transplanterte pasienter 
(tx). Jeg har ennå til gode å se at pasientene ikke 
har flIu godkjent preparatene ved bruk av slike 
standardformularer. Skjemaet ligger inne på et 
tekstbehandlingsprogram og er i A4 -format. Det 
kan utfylles direkte på Pc. men oftest anvender 
vi utskrifter som avkrysses manuelt. 

Anders Hartmann 

Dersom noen er interessert i 
utskrift, kan de henvende seg 
til redaktøren som samtidig 
utfordrer dere til å sende inn 

andre arbeidsbesparende tiltak 
som kan presenteres her i 

Forum. 

Referat fra møte i 
Scandinavian Society of 
Nephrology- i Oslo 
26 .. mai (Nordiske nyredager). 

s ted: Hotel Plaza, 
fredag 26.mai 1995. 
Tid 1200-1400. 

Følgende dagsorden ble godkjent: 

1) Scandinavian Society of Nephrology, 
quo vadis? 
Det ble diskutert denne forenings mandat og 
fremtid. Det ble sen på som realistisk at 
foreningen ble oppreneholdt først og fremst 
som arrangør av de nordiske nyredager 
hvert 2. år som tidligere. Formann i denne 
forening ble beslunet å være formannen i 
det land som skal arrangere kommende 
Nordiske Nyredager. Det er nå Sverige, og 
Gunnar Westberg ble derfor valgt til 
fonnann. 

Mulighet for å arrangere et møte om eU år, 
f. eks. via telekommunikasjon- ble diskutert. 
Det blir opp til formannen eventuelt å ta 
initiativ til dene dersom det finnes behov. 

Andre samarbeidsformer mellom de 
nordiske foreninger ble diskutert og det var 
enighet om at de nasjonale foreninger ved 
formannJsekretær skal kommunisere med de 
nordiske kolleger ved å sende til disse: 

A) Navn adresse, telejon/jax/adresse på 
formann og sekretær og oppdaterere delte 
ved endringer. 

BJ Kopi av utsendinger/mailinger til 
nasjonale nefrologer- medlemsblad
medlems informasjon-referater fra 
generalforsamling og annet som måne være 
av interesse. 

C) Invitasjon til møter og kurs som har 
relevans for nefrologiutdanningen og hvor 
man kan tenke seg å mona Nordiske 
kolleger. Program er viktig for at de 
nasjonale fagforeninger skal kunne 
godkjenne og eventuelt gi finansiell støne til 
deltakerne. 

Fortsettes nesrte side 
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Tilstede var: 
Erling Saltvedt 

Gunnar Westberg, 
Eero Honkanen , Bo 
Feldt-Rasmusssen, 
Pall Asmundsson, 
Anders Hartmann 

og Harald Bergrem. 
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2) Scand J. Urology and Nepbrology. 
Interessen for å gjørte dett~ til medlemsblad for 
de nordiske lands foreninger ble diskutert. Det 
var liten stemning for dette. Det vil bli tatt opp i 
de enkelte lands foreninger og tilbakemelding vil 
gis til Gunnar Westberg mot slutten av året. 

3) Nordiske Nyredager 1997. 
Dette vil arrangeres i Sverige, stedet vil bli 
bestemt av den svenske foreningen . Det offisielle 
språket på den faglige delen vil være Engelsk. 
Momenter av betydning for dette var: 
Internasjonale gjesteforelesere og mulige 
tilhørere (også industri)- ønsket av finske 
medlemmer- mulighet for Baltiske deltakere
«treningselement» for yngre nefrologer. 

4. Erling B. Pedersen , Councilmedlem i 
EDTA? 
Ovennevntes kandidatur (Prof. Arhus, 
Danmark) ble prinsipielt støttet av de 
tilstedeværende. Dersom det ikke kommer 
sentrale motargumenter fra den danske forening 
før 6. Juni, vil man oppfordre de nordiske 
deltakere i EDT A ÆRA å støtte opp om denne 
kandidaten som er eneste Skandinaviske aktuelle 
kandidat dene år og som har ønsket å delta aktivt 
om han får støtte og blir valgt inn. 
(E.B Pedersen ble valgt inn i Council i følge 
Erling Saltvedt.) 

5. EDTA/ERA 1997. 
Erling Saltvedt orienterte om at Norge (Oslo) er 
søker for EDTA/ERA i 1997. Hvem som blir 
tildelt arrangementet blir avgjort på EDTAÆRA 
møtet i Aten i Juni iår. 
(Vi fikk altså ikke dette arrangementet). 

6. Kvalitetssikring i nefrologien (Informasjon 
rra Harald Bergrem, WHO). 
Harald Bergrem redegjorde for arbeid med 
kvalitetssikring (han arbeider med dette i WHO 
regi) som er kommet langt innenfor 
diabetesområdet, (St. Vineents). Han mente det 
var mye å hente på dene området innen nefrologi 
og at de Skandinaviske land hadde forutseroinger 
for å samarbeide om dette. De nasjonale 
foreninger fikk i oppdrag å finne kandidater som 
kunne være interesserte i å være med på å 
arbeide for dette i en nordisk gruppe. Disse 
oppfordres til å ta kontakt med Harald Bergrem 
direkte eller via undertegnede. Slike 
kvalitetsprosjekter er kommet langt i industrien 

og formennene i de ulike land fant tanken 
interessant. 

Referat ved 
Anders Hartmann 31.Mai /995. 

Referatet ble godkjent 12. Juni-og har blin 
sendt til alle tilstedeværende samt den 
danske formann. 

Redaksjonelle kommentarer 
til 

Scandinavian Society of 
Nephrology 

Etter ovenfor refererte møte 
er denne organisasjonen 

nærmest å betrakte som en 
forening som har til oppgave å 

arrangere de Nordiske 
Nyredagene. 

Jeg tviler personlig på om det 
blir noe mer ut av denne 

foreningen. Erfaringene ellers 
i Skandinavia er som i Norge, 
man har mer enn nok med sin 
egen forening og ERA samt 

andre særorganisasjoner. 

Jeg tror vi først og fremst bør 
satse på å styrke vår egen 

forening og gå ut med 
uforpliktende samarbeid og 

informasjon til våre nordiske 
kolleger. 
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Nordiske 
Nyredager i 

1997 
vil arrangeres i 
Sverige, stedet 
vil bli bestemt 
av den svenske 

foreningen. 
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Møter med særlig 
relevans for nefrologer i 
1995-96. 

Ulen al jeg vil la ansvar for mulige feil og 
mangler har jeg oppdalert møtelisle for 
nefrologer. I lillegg kommer industrisponsel 
møte med foreningsbasert fag program på 
Warren House i oktober. 

XIIIth Inlernalional Congress of Nephrology 
(ISN) , Madrid. 2.-6. juli 1995 (med diverse 
salelittmøter). 

13. Annual Meeling oflhe lnlernaliuonal 
Society of Blood Purificalion, Kyongju, Korea. 
27.-29. seplember 1995 

71h Congress of Ihe European Society for Organ 
Transplantalion (ESOT), Wien 
3.·7· oklober 19995. 

Xlh Congress of the International Society for 
Artificial Organs, Taipei, Taiwan. 15.·18. 
november 1995 

28th Annual Meeting of the American Society 
of Nephrology (ASN), San Diego, USA. 4.-8. 
november 1995. 

Indremedisinsk høstuke, Rikshospitalet, Oslo. 
6.· 10 november 1995 . 

68th Scientific Sessions of the American Heart 
Association (American Heart), Anaheim , 13.· 
16· november 1995. 

(Det ble kollisjon mellom høstuka og ASN i år. 
Programmet blir preget av dene, vi får hjelp av 
diabelologene ved Aker Sykehus foruten 
gjenværende nefrologer på Rikshospitalet .. ) 

Har du flere interessante møter, så 
gi beskjed til nefrologisk forum. 

Red. 

Medlemsstatus i 
foreningen-
Nye godkjente nefrologer 

Vi ønsker velkommen som nye medlemmer I 

foreningen: 

Markus Rumpsfeld, med. avd. RlT0. 
Hans·Jacob Bangstad, barneavd. Aker sykehus. 

Utgån som medlem er: 
Dag Jacobsen, Ullevål sykehus 

Vi gleder oss over ny godkjent nefrolog 29.Mai 
1995: 

Trond CatoEide, med.avd. RH. 

Jeg ønsker 
dere alle en 
riktig god 
sommer! 

Min ferie er 
også startet. 

Kan dere i 
alle fall 
sende en 

liten 
nefrologisk 
ferierapport 
til Forum? 

Neste 
nummerer 
beregnet i 

oktober 
måned. 

Bidragsfrist 
er 30. 

september 
1995. Lykke 

til 
Red. 
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