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Norsk nyremedisin i
året 1998 - noe nytt?

D

et kan være på sin plass nå på
slunen av året å reflektere lin
over hva som er skjedd i 1998.
Det er san i gang en rekke nye aktiviteter
i regi av foreningen. Som nærmere omtalt
i forrige nununer, har vi fån et datautvalg
i nyreforeningen. Deres arbeid har
allerede båret frukter i form av egen wehside og egen spalte i dette bladet med
praktisk informasjon og tips.

Internett, adressen
vår er:
http://pc-33as. h is. no
Redaktoren beklager en
feil i adressen på denne
plass i forrige nununer.
Du kan også gå inn via
www.legeforeningen.
no (rask tilgang) og
klikke på
spesialforeninger,
videre på
nyremedisinsk
forening.
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Det er også etablert et viktig utvalg for å
etablere en <morsk standard for
nyremedisim>. Oene dokumentet er
forventet å foreligge fra arbeidsgruppen
(Ingrid Os og Einar Svarstad samt
Dagfinn Dyrbekk og Odd Helge Hunderi
med innkalte forsterkninger) til horing
for 25 års jubileet i Kristiansand 4.- 6.
juni 1999. Det kan bli et viktig
hjelpemiddel
for
å
dokumentere
stillingsbehovet fremover i tillegg til
dokumentasjon
av
økningen
i
arbeidsbelastningen. Det ser ut til å bli en
betydelig okning i antall pasienter tan i
aktiv nyresviktbehandling i år. Vi kan
som Torbjorn Leivestad fortalte på
samarbeidsmøtet. konune over 100 pr.
mill. innbyggere. Dette betyr at vi må gi
signaler til våre arbeidsgivere om at
dialysekapasiteten må okes. Dene er et
ansvar
som må ligge både på
nyreseksjonene og foreningen.
Arbeidet med kvalitetshåndboka med
Ingrid Os som leder og styret som
medarbeidere går videre. Det har vært
svært liten tilbakemelding
om
kvalitetshåndboken- noe som medforte at
styret på årsmøtet ikke følte det var riktig
å legge denne åpent ut på Internet-ennå.
Vi må ha gehor for at «dere» brukere er
enig i eller uenig i det som er nedfelt.
Kvalitetshåndboken vil imidlertid snart
bli lagt ut på vår weh-side med passord.
Passordet vil bli bekjentgjort for
medlemmene. Da vil det bli enda lettere å

bruke denne og å komme med tilbakemeldinger. Det har vært to moter om
håndboken i 1998. Det vil bli utsendt
korreksjoner og noen nye sider i nær
fremtid. Ingrid tar gjeme imot både ros og
ris og ideer og forslag om nye temaer.
Det har i 1998 også pågån et kontinuerlig
arbeid med «norsk nyremedisinsk historie».
lnititativtaker til dette arbeidet er Lars
Westlie. Han har fått med seg en rekke
«nøkkelspillere» som nå er i ferd med å
avslune sine kapitler. Det ser ut til at bøken
skal være klar til jubileet neste år. Jeg er
imponert over arbeidet så langt. Det er bra
at vår 25-årige historie nedfelles før den går
tapt for enerslekten- hvis det blir noen
etterslekt for nefrologer.
Planleggingen av 25 års jubileet går videre.
Det er utnevnt lokalorganisasjonskomite
med Aksel Gjellestad og Helge Jansen som
ledergruppe. Vi vil fortsan ha tilbakemeldinger om programideer. men nå
begynner det å bli noe sent å endre
konseptet i vesentlig grad. Satelinsyrnposiet
som skal avholdes er allerede fastlagt og
progranunet for dette i pronsippet avklart.
Jeg er personlig fornoyd med årets innsats i
regi av foreningen- det har vært bred støne
fra medlemmene og stadig flere er aktivisert
i felles arbeid. Det sener jeg stor pris på.
Jeg vil onske dere aUe en God Jul. Vi kan se
frem til et begivenhetsrikt <myreån> i 1999.
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et er årets siste ordinære utgave
av Forum du nå holder i hånden,
det kommer også i disse dager et
referat fra ASN som et supplement. Det ble
litt kostbart å inkorporere fargebilder i
bladet, så dette er inntil videre lagt på is.
Det må i så fan finnes en form for
økonomisk støtte til dette- inntektene til
foreningen vil bli mindre i 1999 i det vi
ikke har noe vintermøte- som i 199 skal
arrangeres av Hypertensjonsforeningen.

Norsk nyremedisinsk historie
Arbeidet pågår også for fullt, Lars Westlie
er den sentrale person i dette arbeidet. I
dette nummeret av Forum rar du en forsmak
på boken hvor foreningens formelle stuktur
og aktivitet fremgår. Det er et langt kapitel,
men interessant lesing, selv kjenner jeg
meg ikke igjen før vi kommer til 1988 - og
det meste etter denne tid virker å være mer
kursoriske hendelser. Man rar diskutere om
man ikke bor oppdatere også de siste 7-8 år
når man først skal presentere dette i bokform, en bok som skal favne over 25 år- de
siste år er jo da ikke helt uinteressante. I
alle fall- nå kan nefrologene se gjennom
historienog lete etter tildragelser - jeg
nevner bare Jan Pape og Alv Johan Skarbøvik. Les selv'

Stipender
Her finner du tildelingsresultater av årets
stipender, i forrige nummer var det en oversikt over aktuelle stipender og støtteordninger for nefrologer.

Foreningsaktivitet
Hvis du ikke selv var tilstede på årsmøtet
kan du lese årsberetningen fra formannen
samt referat fra årets siste styremøte som
ble avholdt 26/11-98. Det vil nå ikke bli
avholdt nytt styremøte før primo mars
1999.
En god Jul ønskes dere alle. Vi ønsker oss
dessuten tibakemeldinger fra dere til
redaksjonen i Forum i 1999 - helst i form av
manuskripter eller innlegg! Det kan ellers
ende som med «Nordisk Medisin»-siste
nummer har du mottatt i disse dager.

Det er 25 årsjubileum
i Kristiansand 4. -6.
juni 1999
Møteinnkalling og
program kommer
senere, men
satelittmøteprogrammet er fastlagt
Sett av helgenanledningen kommer I
~
ikke tilbake
,
De som melder.seg på
og deltar på
satelittsymposiet vil
bli sponset reise og
hotellopphold på
kongress-hotellet
Dette er vel et tilbud ,l
som foreningens aktive medlemmer neppe
kan motstå
Vi ses på jubileet!
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Norsk Nyremedisinsk
Forening- De første 25 år

N

efrologi som eget fagområde innen indremedisin ble en realitet
da hemodialyse og nyretransplantasjon ble akseptert som rutinebehandling.
I Norge startet nyretransplantasjonene for
alvor i 1969. Hemodialysebehandling ble
etter flere års eksperimentell behandling
rutine på Ullevål sykehus og Rikshospitalet
fra ca 1963. Fra 1970, og de nærmeste
årene fremover ble det opprettet dialyseavdelinger rundt om i landet knyttet til
sentralsykehusene. Interessen for fagområdet nyresykdommer ble selvsagt stimulert
av det faktum at pasientene nå kunne helbredes med de nye behandlingsmetodene,
og i 1972 var et tyvetalls leger daglig engasjert i behandlingen av nyrepasienter.
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I tillegg til det faglige program var det satt
av rikelig tid til diskusjon av følgende:
Ønsker/trenger vi grenspesialiteten nefrologi? Trenger vi en nefrologisk forening?
Utdannelse, etterutdannelse i nefrologi?

Utvalg for nefrologi
Diskusjonen resulterte i at et utvalg ble oppnevnt med mandat å vurdere utdannelsen i
nefrologi - også med tanke på senere godkjennelse av grenspesialiteten nefrologi.
Erik Enger fra Ullevål sykehus ga på møtet
kJart uttrykk for sin skepsiS til en slik grenspesialisering med mulighet for å ødelegge
indremedisinen som et helhetlig fag. Ondet
ble imidlertid tatt ved roten, Enger fikk i
oppdrag å lede utvalget, med Erik Arnesen
som sekretær.
Det var på møtet bred enighet om at tiden nå
var inne til å danne "Norsk Nefrologisk
Forening" .

Organisering utenlands

Interimstyre

l Europa ble det arrangert kongresser fra
slutten av sekstitallet med hovedinteressen
knyttet til dialysebehandling, og European
Dialysis and Transplant Assosiation
(EDTA) ble etablert i 1964 med årlige
faglige møter.
I Danmark ble grenspesialiteten nefrologi
opprettet allerede i 1966 og "Dansk
Nephrologisk Selskab" ble stiftet i januar
1969. "Svensk forening for nephrologi" ble
stiftet i 1965, og grenspesialiteten ble
etablert omtrent samtidig.

Det ble u!pekJ et interimstyre som
fikk
mandat til å formalisere foreningen og starte
arbeidet med etterutdanning i nefrologi. Interimstyret fikk følgende sammensetning:

Den spede begynnelse
I Norge ble det i flere år snakket om å stifte
en forening, men interessen i hovedstaden
var ikke like stor blant alle ved universitetsavdelingene. Etter initiativ fra Knut
Joachim Berg og Erling Brodwall , ble det
innkalt til et to dagers møte i Trondheim
21. og 22. september 1973. Invitasjon ble
sendt til 26 leger spredt over hele landet, og
de aller fleste deltok.
Det faglige programmet så slik ut:
•
•
•

•

•
•

Erik Arnesen og Stein Halvorsen, Ullevål sykehus: Behandling av uremisk hemopericardium
Jarle Ofstad, Haukeland sykehus: Nyrefunksjon
ved korallsten.
Erling K. Brodwall, Per- Fauooald og Jacob

Natvig. Rikshospitalet: ImnuUlologiske aspekter ved glomeruloneftiu.
Knut Joachim Berg, Smtralsykehuset i Trondheim: Effekten av klorpromazin på nyrefWlksjon og eleklrolyttutskillelse.
Tor Erik Wideroe. Stntralsykehuset i Trondheim: Erfaring med korttids- dialyse.
Erik Amesw, Stein Halvorsen og Erik Enger,
Ullevål: Status ved en nefrologisk seksjon.

•
•
•
•
•
•

Knut Joachim Berg - Sentralsyk.. i Trondheim
Erling Brodwall - Rikshospitalå, Oslo
Chri~ian Cappelen jr. - Rikshospitala. Oslo
Erik Enger - Ullevål sykehus, Oslo
Jarle Qfstad- Haukeland sykehus, Bergen
Lars WiS-lie - SentralsykdlUset, Fredrikstad

3. november 1973 hadde interimstyret sitt
første møte på Rikshospitalet. Erling Brodwall ble konstituert som formann, Lars
Westlie som sekretær. En tok sikte på 2
årlige faglige møter i foreningen, høst- og
vårrnøte. Vårmøtet skulle holdes fast i Oslo,
første gang tirsdag 30. april 1974, mens en
så for seg at høstmøtet skulle ambulere,
første gang i Bergen i forbindelse med et
kurs i nefrologi som var planlagt der.

Forfatteren Lars
Westlie er kjent
for alle
etablerte
medlemmer i
foreningen. Han
har gått
gjennom
foreningens
kildemateriale
gjennom 25 år,
en
imponenerende
innsats.
Lars Westlie er
nå spesiallege
ved medisinsk
avdeling på
Østfold
sentralsykehus i
Fredrikstad

Stiftelsen 30.april1974
Foreningens konstituerende møte ble arrangert på Rikshospitalet 30. april 1974.
Forut for dette var det en livlig korrespondanse mellom medlemmene av interimstyret
der sporsmålet om et nefrologisk selskap
kanskje var riktigere enn en spesialforening.
Et selskap ville lettere kunne inkJudere andre faggrupper enn nefrologer, men ikke
sikre en selvstendig innfl}1else på behandling av saker slik en spesialforening ville
kunne. Erik Enger oppsummerte det slik :
"KonkJusjonen blir vel at vi her står overfor
det vanskelige spørsmål å skulle forene fag-

Takkfor
innsatsen, Lars.
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ville kunne. Erik Enger oppsummerte det slik:
"Konklusjonen blir vel at vi her står overfor det
vanskelige spørsmål å skulle forene fagforeningsinteresser ( utvikling av praktisk nefrologi,
irmflytelse på irmstillinger, grenspesialitet i nefrologi ) med onske om å skape et samlende
faglig forum for kolleger med nyreinteresser.
Her er det duket for konflikt".
På det konstituerende møtet 30. april 1974, der
25 leger deltok, ble resultatet etter en gruodig
diskusjon at en valgte å stifte en spesialforening.
Det fremlagte lovforslaget ble etter diverse endringer vedtatt.

Det første styret i foreningen
Det forste styret ble valgt ved akklamasjon:
•

•
•

Formann,Dosmt Erling K. Brodvall Med. avd B
Knut Joachim Berg - SentralsykdlUSfl i Trondheim
Christian Cappelen jr. - Rikshospitald.

•
•

Lars Westlie - Sentralsykmuså. i Fredrikstad
Erik Amesm - Ullevål sykehus

•
•

Varamedlerruner-:
Jarle OfStad - Haukeland sykdlUS
Erik Enger - Ullevål sykehus

•

Opprettelse av grenspesialitet i nefrologi ble
diskutert på bakgrunn av det notatet som var
utarbeidet av utvalget som ble oppnevnt i
Trondheim. Etter forslag fra Enger ble saken
bestemt lagt på is i påvente av legeforeningens
reaksjon på dannelsen av foreningen. Den første
kontingent ble satt til kr. 50,-.
Foreningssaken dominerte naturlig nok dette
forste møtet, men det ble også tid til noe fag:
•
•

•

Stein Halvorsen. Ullevål sykehus: Medullær cystenyresykdom
Ola Ørjavik. Rikshospitalet : Nyreaffeksjon ved
rncumatoid artritt
Lars Westlie, Smtralsykehuset i Fredrikstad: Intra·
venøs diazoxidbehandling ved alvorlig hypertmsjon

Etter at den fonnelIe delen var avsluttet. startet
det som senere er blitt et varemerke for nefrologer flest: sosialt samvær med festmiddag sponset av industrien - denne kvelden av finnaet
Burroughs Wellcome & co. Av motereferatet
fremgår det lakonisk: «Møtet ble deretter hevet.
De fleste bega seg på vei til Medisinsk Selskap
hvor det ble servert en bedre middag med diverse drikkevare O ) .

Det første styremøtet
Det første styremøtet ble avholdt 14. juni 1974
på et sommersted ved Hankø som et av
styremedlemmene hadde til disposisjon. Kollisjon med eksamensarbeid reduserte deltagerantallet noe, men stemningen var like lys og
optimistisk som sonunematten.
Knut Joachim Berg ble valgt til visefonnann og

Lars Westlie til sekretær.
Det ble bestemt at professor emeritus Einar Blegen skulle tilskrives om foreningens dannelse.
(Hans påmelding til foreningen ankom umiddelhart på en resept der han unnskylder seg for at
han vedlegger kr. 50,- kontant og ikke benytter
postgiro, " - det er lettest for meg slik. ' ').
Foreningens økonomi var naturlig nok på dette
tidspunktet skral, og for å styrke denne ble en
enige om å tilskrive firmaene Nyco, Nycotron,
Pharma Rhodia, Vingrned, Medico, GallusPlesner, Ferrosan og Gambro med spørsmål om
bidrag på kr. 500,-. Dette var starten på et nært
samarbeid i årene som fulgte, Representanter for
industrien ble senere assosierte medlemmer med
egen medlemskontingent !
Den viktigste saken på styremøtet var diskusjonen om hvordan søknaden til legeforeningen om
å bli spesialforening tilknyttet Den norske lægeforening, skulle utfonnes.

«På det
konstituerende
møtet 30. april
1974, der 25
leger deltok, ble
resultatet etter
engnmdig
diskusjon å
stifte en spesialforening»

Kunngjøring av Norsk Nefrologisk
Forening
Det ble også bestemt at foreningens dannelse
burde kunngjøres i "Tidsskriftet", og annonsen
fikk bJant annet følgende innhold:
«Leger interessert i nefrologi har i møte 30/4-74
opprettet Norsk Nefrologisk Forening. Det er
meningen å søke om tilslutning til Den norske
lægeforening. En tar sikte på å skape et forum
for nefrologisk interesserte (mikrobiologer, patologer, kirurger, immunologer, urologer, pediatere, rontgenologer, nyrefysiologer, farmakologer, biokjemikere, biofysikere og indremedisinere)}}
Ambisjonene var store- først i 1989 lyktes det å

få 4 transplantasjonskirurger som medlemmer ;
for øvrig har medlemsmassen relativt konstant
bestått av indremedisinere under utdannelse til
nefrologer og ferdige nefrologer. Søknaden til
legeforeningen om status som spesialforening
ble avsendt 27. juni 1974, den ble behandlet av
sentralstyret 21. august og godkjent.
Brevet fra legeforeningen hadde imidlertid følgende tillegg:
"Det gjøres imidlertid oppmerksom på at et av
styrets medlemmer. spesiallege Christian Cappelen jr., ikke kan sees å være medlem av Den
norske lægeforening. Av den grunn kan spesiallegen, i henhold til Lægeforeningens lover, ikke
være medlem av foreningens styre, ei heller av
foreningen så lenge legens forhold til Den
norske lægeforening ikke er endret. "
Christian hadde ikke på noen måte til hensikt å

«En tar sikte
på å skape et
forum for
nejrologisk
interesserte»

Nefrologisk forum

endre sitt forhold til legeforeningen, så foreningen hadde Jatt et problem samtidig som den var
godIgent. Christian ble først foreslått som
æresmedlem av Jarle Ofstad, men dette forslaget
ble senere trukket. Diskusjonen om å endre
status til selskap startet igjen, men ble avvist
nok en gang. Det hele endte med at foreningen
lot som ingenting, Christian betalte sin kontingent og deltok videre på møtene.

N avnesaken-et langvarig problem
l.september 1974 mottok sekretæren et brev
med et annet problem - et problem som først i
1997 ser ut til å ha funnet sin endelige løsning.
Brevet var fra Norsk Neurologisk Forenings
formann Wollert Krohn, som på nevrologers
høflige og grundige måte forsiktig antyder at
«bare en enkelt bokstav skiller navnene i våre to
foreninger (nefrologisk versus neurologisk,
red.anm.) og vi tenkte litt på om ikke dette
kunne gi anledning til forvekslinger og forvirring». Et høflig svar ble avsendt, men først på
årsmøtet i 1979 skiftet foreningen navn- da til
norsk forening for nyresykdommer.
Noen
forvekslinger med nevrologer skjedde ikke, dertil er vi nok for forskjellige, men en assosiasjon
til en forveksling som virkelig skjedde håper jeg
tillates:
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•

Tore Talsdh. Rikshospitaht:Farmakokinetiske studier
av hydralazin .

•

Yngvar

Willassen.

Haukeland

syktitus:

Kapil-

lærtrykket i nyrm. under infusjon av isotonisk saltv",,".

Jostein Lotsberg og Erik Enger-, Ullevål sykehus: Tap
av nyntransplantat i relasjon til blodtransplantasjoner
i dtt preuremiske stadium
Erling K Brodwall, Rikshospilalet:Fannakokinetiske
studier- av oephalosporiner.

•

•

På styremøte i foreningen samme dag ble den
manglende tverrfaglighet i foreningen drøftet
igjen. Man ble enige om å ta direkte kontakt med
professor Fredrik Kiil som representant for det
nyrefysiologiske miljøet, da dette var sterkt
savnet. Hvem som fikk dette oppdraget, er ikke
doktnnentert. Noen styrking av miljøet fra denne
faggruppen skjedde ikke slik styret ønsket, men
etter hvert ble flere stipendiater fra Kiils institutt
ne fro loger, og den nyrefysiologiske delen av
nefrologien således styrket. Men det er neppe
urimelig å hevde at Haukelandmiljøet rundt
Jarle Ofstad i alle år har vært senter for den
norske basalnefrologien i forhold til norsk
nyremedisinsk forening.

Anno 1975
Vårmøte på Rikshospitalet

Et av foreningens mangeårige medlemmer Bjarne Iversen fra Bergen - ble i en tid borte fra
våre møter. På et faglig møte i London opplevde vi imidlertid at et nytt " medlem" var
kommet til. Høflige og nysgjerrige hilste vi på
den noe tilårskomne Bergenslegen. Det viste seg
at hans navn var Iversen, og vel hjemme kom
det for dagen at hans navn var forvekslet med
Bjarnes, uten at noen kunne forklare hvordan.
Dette til tross, vårt nye "medlem" fortsatte å bli
invitert ( av industrien ), og han ga klart uttrykk
for at nefrologer var en "trivelig rase". og han
deltok på flere møter. Bjarne kom selvsagt raskt
på plass igjen.

Vårmotet ble i 1975 arrangert på Rikshospitalet
Il . april. Det ble også avholdt årsmøte, og Jarle
Ofstad gikk inn i styret, Christian Cappelen ut.
27 medlemmer og 20 interesserte var tilstede og
fikk nyte godt av følgende program:

Høstmøtet 1974 i Bergen

•

23. november 1974 ble høstmøtet arrangert i
Olavssalen, Haukeland sykehus i Bergen. Programmene fra våre første møter anser jeg å ha
historisk interesse, de gjengis derfor i sin helhet:

•
•
•
•

•

Bjarne Iversen,Haukeland sykehus: FDP i urinm ved
nyresykdom
Erik Amesm, Ullevål sykehus: FDP·wuiersøkelser i
urinm - noen foreløpige erfaringer.
Jarle Ofstad, Haukeland sykdlUS: Måling av oortical
distribusjon av blodstrøm og atferente arteriolers di·
smeter ved mikropartikkelmetodm.
Stein HalvOTSal, Ullevål sykehus: Hygieniske synspunkter på dialyseutStyr.
Nils Hovdenak. Haukeland sykehus: Hydro>.:yprolin i
serum og urin ved nyresvikt.

•
•
•
•

•
•

Størker Jorstad: Utprøvning av å nytt hanodialysesystem ( Rhodial).
Erik Arnesen: Foreløpige erfaringer med Rhodial
751RP6
Yngvar Willassm: Hemodialyse med Reddy-systana.
Kjell Nustad: Kallikrein - kininsystema i nyre og
eksokrine organer.
Knut Joachim Berg: Bumaanid ved nyresvikt.
Erik Arnesen: lmmWlkompleksnefriu. ved kronisk
hq>atitt..

•

•
•

•

Bjarne Iversm : Bruk av milliporfihrering ved urinmikroskopi.
Ole Storstein, Ola Ørjavik og Kjell Landmark: AOf"tainsufficit21s ved uremi.
Jarle OfStad: Retroperitoneal fibrose ved alfamayldopabdlandling
T. Refsum og Y. Løyning: Polyneuropathi ved uremi.
Jan F. Pape: Nyre og myocardaffeksjon ved LED.

Etterfølgende gratis middag i Villa Granberg
fristet mange.

Gryende nordisk samarbeid
I september 1974 fikk foreningen
Svensk Forening for Nefrologi. Det
frem at for 10-15 år siden ble det
nordiske nyremøter. HaJje Bucht fra

brev fra
kom der
arrangert
Gøteborg

«På styremøte i
foreningen
samme dag ble
den manglende
tverrfaglighet i
foreningen
drøftet igjeml.
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og Totte Lindholm fra Lund var avsendere. og
overbevist om at det var på høy tid å ta opp igjen
disse møtene i en mer formell form. Vi ble etter
hvert invitert til å delta på et møte 25. - 26.
april 1975 i Lund. Den norske deltagelsen var
god, og vi ble faglig representert på en .fremragende
måte
av
Trondheimsgruppen,
T.E.Widerøe L. Grimsrud, K.J.Berg, S. Jørstad,
med flere .med foredraget: "Praktisk anvendelse
aven matematisk "single-pool" modell til
kalkulering og kontroll av korttids hemodialyse" . Entusiasmen fra Sverige spredde seg, og
det ble bestemt at vi skulle fortsette det faglige
samarbeidet. Vår forening fikk ansvaret for det
neste møtet i 1976.
l samarbeid med det medisinske fakultet i Oslo
ble det 24. juni 1975 arrangert gjesteforelesning
på Rikshospitalet der professor Robert M. Kark
fra University of Illinois, foreleste . Han ble
regnet som en av pionerene når det gjaldt klassifikasjon av nyresykdommer, og tittelen på hans
foredrag var: «Richard Bright and Brights disease then and now».

Høstmøtet på Rikshospitalet
Høstmøtet 1975 var planlagt åpent for alle interesserte med håp om å forsøke å trekke andre
spesialister med nyreinteresse inn i vårt faglige
forum. I den sammenheng gjorde styret nok en
gang et forsøk på å danne et nyremedisinsk
selskap; men nå i tillegg til foreningen. Det var
ingen uenighet lenger om behovet for spesialforeningen Norsk Nefrologisk Forening. Programmet som skulle lokke andre enn nefrologer
til høstmøtet på Rikshospitalet 21. november
1975, ble distribuert til alle universitetssykehusene og det så slik ut:
•

•

Fredrik Klil: Tre rmale mekanismer fOl'" regultring av
nalriumutskillelsoo.
Eirik Monn og Amt Win!iZ1es: Rmal tubulær acidose
hos barn.
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arbeid. ikke ntinst i forbindelse med å skaffe
penger fra sosialdepartementet gjennom helsedi rekteren. Pengene var Norges bidrag til EDT Aregisteret - ca 4 SF pr. registrert pasient.
Møtet var faglig svært vellykket, men det rekrutterte ikke mer tverrfaglighet enn tidligere,
des~erre. Tanken om et nyremedisinsk selskap
ble lagt dod etter dette.

Anno 1976
Nordiske nyredager i LiUehammer
Året 1976 ble for foreningen preget av
«Nordiske nyredager» som ble arrangert på
Lillehammer i dagene 23 - 25 april. Arrangementet var meget større enn noe vi tidligere
hadde hatt ansvaret for. Ikke etter dagens mål
selvsagt. Det kom 23 svensker, l danske og 24
nordmenn. Objektiviteten til undertegnede kan
sannsynligvis debatteres, men møtet er gått inn i
historien som ett av de det ofte refereres til både
faglig og sosialt, både i Norge og Sverige. Møtet
er også i historisk sammenheng blitt autorisert
som de første egentlige Nordiske nyredager ( M.
AurelI, Gøteborg og H. E. Hansen, ÅrhUS).
Den nå avdode professor Jørn Hess-Thaysen fra
Rigshospitalet i København snakket varmt om
"Internordisk og internasjonalt nefrologisk
samarbeide". Han var en forkjemper for de .
nordiske språk på våre møter, en kamp han
senere tapte.
Det faglige høydepunkl var sannsynligvis Audun
0yris innlegg:" RP-6 i single pass med volumetrisk styring av u1trafiltrasjonen", en presentasjon av vår egen oppfinner av verdens første
volumkontrollerte dialysemaskin. Oppfinnelsen
ble for øvrig senere " stjålet" av et utenlandsk
industriforetak.
Det vil føre for langt å gjengi hele programmet
fra disse dagene. men fortsatt mener jeg de
norske innleggene fortjener plass og har en viss
historisk interesse:

•
•

Per Faucnald: Akutt nyresvikt ved haeslag.
Unni Ånstad og Harald Vik·Mo: Hyperkalemi og

•

hypertensjon.
Knut Joachim Berg: Eksperimentelle undersøkelser

•

over virkning av aa.tylsalicylsyrepå nyrefunksjonen.

•

•

Bjarne Iversm: Bruk av milliporfihrering ved urin-

•

•

mikroskopi.
Hans Haugen og l. Akeson: Uromucoid og cylindruri.

•

•

Jan Pape og Ove Mellbye: Nyreaffeksjon ved der-

matitis herpctiformis.
Bjarne Iversen: Nefrotisk syndrom ved sekundær

•

•

•

Erik Arnesen. Stein Halvorsen og Fredrik Skj0rten:

•

Erik Enger: EDTA (European Dialysis and Trans·

lues.
Malakoplaki.
plant Association).

Det fremgår av programmet at Enger snakket
om EDTA Han var foreningens første keyrnan
til EDTA og la i den sammenheng ned et stort

•
•
•
•
•

•
•

Stein Halvorsen : Uremibehandling ved Ullevål sykehus 1963·1975.
Tor Erik Widerøe m. fl.: Hoydosisurografi ved
avansert nyresvikt med vurdering av nyrefunksjon~ .
Yngvar Willassen: lntrarenah trykk og sahsek.resJon
ved kronisk nyresvikt.
Tore Tollefsen. Erling SahvedL og Odd Strøm: Pen·
odonta le problemer hos uremikere/nyretransplanterte.
Alv Johan Skarbøvik: Sjelden stoffskiftelidelse med
nyreaffeksjon.
.
.
Størker Jørstad: Komplikasjoner ved nyretuopsl.
Erik Arnesen : Mononucleose-gJomeruloneftriu.
T orbjøm Leivestad: Nyreaffeksjon ved Sarooidosis .
Leif Jan Bjørnson: Platelfibrintromm i dialysemenr
branen bedømt ved radioisotopteknikk.
AudWl 0yri : RP-6 i single pass med volumetrisk
styring av ultrafihrasjonen.
Anne Shetelig: Intravenøs diazoxidbebandling ved
alvorlig hypertensjon.
Alf Ottar Brubakk: Akutt hemod)namisk effekt av
intravenos diazoxidbehandling.

«Det fremgår av
programmet at
Enger snakket
omEDTA. Han
var foreningens
ltørste keyman til
EDTA og lai
den sammenheng ned et stort
arbeid»

«Jørn HessThaysen var en
forkjemper for
de nordiske
språk på våre
møter, en kamp
han senere
tapte»
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første nnlversitetskurset i nefrologi der den inviterte professor A. Lever var trekkplasteret.
Han holdt to foredrag, ett om kortikosteroider
og hypertensjon, det andre om renin, angiotensin og hypertensjon. Kurset var innledningen på flere svært attraktive møter i Bergen,
alltid med internasjonale og velkjente foredragsholdere.

nyrearteriestenose og hypertensjon dominerte
programmet, i tillegg til diverse dialyserelaterte
probleminnlegg.
Årsmøtet hadde en ny diskusjon om opprettelse
av grenspesialiteten nefrologi ( etter initiativ fra
Alv J. Skarbøvik ), og en ny komite ble nedsatt
for å vurdere saken grundigere ( K.l Berg, P.
Fauchald og l Jervell).

Høstmøtet på Rikshospitalet
Høstmøtet ble dette året holdt på Rikshospitalet
3. desember. Foreningen hadde nå vært i drift i
tre år og var kommet i god gjenge. Alle foreningens fagprogrammer er arkivert , men jeg gjengir likevel dette møtets program i sin helhet,
som det siste:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bjarne Iversen: Glomerulære komplementre:stl>torer
ved g1omerulonefritt.
Per Morten Mølstad. Johan Halse og Ola Ørjavik:
Pseudo Barter's syndrom.
Jak Jervell og Alv J. Skarbøvik: Behandlingsahemativer ved Goodpastures syndrom.
Per Fauenald og Jan F. Pape: BlodLrykkseffekt av
hydralazin ved varierende administrasjonsntønster.
Are von der Lippe: SduibnerslllUlt ved hemodialyse.
Størker Jørstad: Måling av uremisk toksisrtå in vitro.
Stein Halvorsen: PertUsjon av transplantat in situ.
Lars Westlie, SigmWld Hybert og Gerd Hoff: Ultrafiltrasjon ad modum Bergstrom.
Eirik Monn og GUJUl3T Abyholm: Nyrefunksjonsundersoke\ser hos barn, spesieh ved kronisk pye1onefritt.
Einar Marcus Berg: Juvenil nephroniftisis.

Årsmøtet ble avholdt samme dag. Foreningen
hadde på dette tidspunkt 24 betalende medlemmer og ca. 20 leger som ble registrert som
interesserte. Møtereferat fra årsmøtet viser bare
at det ble avholdt valg av styre med følgende
resultat:
•
Knut Joachim Berg ble ny formann
•
Størker Jørstad, sekretær
•
Erik Arnesen
•
Helge Jansen
•
Jak Jervell
•
Jarle Ofstad, varamedlem
•
Erik Enger, varamedlem
(For fullstendig oversikt over foreningens
tillitsvalgte fra starten og frem til i dag, henviser jeg til eget vedlegg)

Anno 1977
Nordiske nyredager i Gøteborg
Nordiske nyredager ble i 1977 arrangert i Gøteborg med hereditære glomerulopathier som hovedtema. Kurt Lange fra New York var hovedforeleser. Nyrefysiologi fikk også en bred plass
på dette møtet.
Vår forening sto dette året bare for høstmøtet
25.november. Renin angiotensin - systemet,

Anno 1978

«Universitet i
Bergen arrangerte
i august 1976 det
første universitetskurset i
nejrologi»

Vårmøtet i Tønsberg
I 1978 ble vårmøtet innført igjen, og 26. - 27.
mai møttes vi på Hotel Klubben i Tønsberg.
Første dag var i regi av foreningen i samarbeid
med KabiVitrum, og temaet var "Uremi og uremitoxiner" . Stein Halvorsen var møteleder, det
faglige innhold ble i hovedsak presentert av
Jonas Bergsstrøm og Lars Olof Noree fra Stockholm, godt supplert av Størker Jørstad, Kirsten
Egeland, Jak Jervell og Erling Saltvedt.
Selve vårmøtet dagen etter hadde et rikholdig
utvalg av varierende temaer, mest spennende var
nok Jak Jervells innlegg om nyretransplantasjon
av diabetikere i Skandinavia.
Ledsagere var invitert med denne gang, omvisning på Jarlsberg hovedgård var hovedattraksjonen.

Høstmøtet 1978
På høstmøtet samme år ble Jak Jervell valgt til
ny formann med Else Wiik Larsen som sekretær.
40 betalende medlemmer var nå registrert. Rapporten om grenspesialisering ble fremlagt, og
årsmøtet vedtok å søke legeforeningen om opprettelse av nefrologi som egen grenspesialitet.
Det faglige programmet hadde medikamentell
behandling av pasienter med nedsatt nyrefunksjon som hovedtema. Dialysedemens ble
omtalt for første gang ( Yngvar Willassen),et
tema som fikk store konsekvenser for den
enkelte dialyseavdeling i de neste årene. med
aluminiummålinger og innføring av vannrenseanlegg.

Anno 1979
Egen grenspesialitet
1979 ble et begivenhetsrikt år for foreningen og
dens medlemmer.
Søknaden om grenspesialitet ble sendt legeforeningen 21. desember -78. Flere andre
«grenområdem hadde også søkt om det samme.
Spesialitetsrådet i legeforeningen anbefalte ikke
at nyresykdommer skulle bli egen gren. Saken
skulle ferdigbehandles på legeforeningens

«årsmøtet vedtok
å søke legeforeningen om opprettelse av nejrologi som egen
grenspesialitet»

I
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«grenområdem hadde også søkt om det samme.
Spesialitetsrådet i legeforeningen anbefalte ikke
at nyresykdommer skulle bli egen gren. Saken
skulle ferdigbehandles på legeforeningens
landsstyremøte i juni i Stavanger. Vi hadde
valgt Erik Enger til å være vår talsmann. Av
forskjellige grunner måtte imidlertid Enger
melde forfall, og det ble Lars Westlie som dro til
Landsmøtet. Der ble foreningens argumenter
lagt frem med den entusiasme som var forventet, og landsstyret fattet følgende vedtak i sitt
møte 16.juni 1979:
"Nyresykdommer opprettes som grenspesialitet
innen indremedisin med slike krav til utdannelsen:
Tjeneste som for spesialiteten indremedisin.
Inkludert i, eller i tillegg til, tjenesten under
punkt I skal være 2 års tjeneste ved nefrologisk
seksjon. Denne tjenesten må omfattes av minst 6
mndr. tjeneste ved dialyseavdeling. Ren dialysetjeneste vil ikke kunne teUe utover 12 mndr.
av utdannelsen.
For øyeblikket er det etter vår mening bare
universitetsklinikkenes nefrologiske seksjoner
som vil kunne teUe under punkt 2."
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U niversitskurs i nefrologi i Oslo
Våren var aktiv på flere måter. 23.-26. april ble
det arrangert universitetskurs i nefrologi ved
Universitet i Oslo med Erling BrodwaU, Fredrik
Kiil, Erik Enger og Jak JerveU i arbeidsutvalget.
En hel dag ble viet nyrerysiologi; på de tre
øvrige dagene ble det gitt en glitrende oversikt
over ·nefrologien med temaer som meget vel
kunne gjentas i dag.

Nordiske nyredager i Malmø
26.-27. april var det · Nordiske nyredager i
Malmø. Steen Olsen fra København var moderator for et glomernIonefrittsyrnposium, IngaMarie
Nilsson
for
temaet
"Koagulasjonsparametre ved nyresykdommer".
Radioisotopmetodenes anvendelse innen nefrologien ble behørig omtalt, og et dialysesymposium med Frank Gotch, Carl Kjellstrand, Peter
Farrell og Tor Erik Widerøe var et høydepunkt.

«Landsstyret fattet følgende vedtak i sitt møte
16.juni 1979:
"Nyresykdommer
opprettes som
grenspesialitet i
indremedisin»

Før hjemreisen med tog ble det tid til fergetur til
København og tilbake. Chateau Neuf de Pape ble
favorittdrikken (Jan Pape deltok aktivt), og det
var et under at København ikke ble besøkt to
ganger på samme kveld.

Spesialitetskomite
Det positive vedtaket førte til at det umiddelbart
måtte opprettes en spesialitetskomite. Den fikk
følgende sammensetning:

•
•
•

•
•
•
•
•

Knut Joachim Berg, formann
Else Wiik-Larsen
Lars Westlie
Yngvar Willassen
Jak JerveU
Erik Enger, varamedlem
Erling Saltvedt, varamedlem
Torbjørn Leivestad, varamedlem

De som ønsket å bli grenspesialister, og som
var ansatt i fast stiUing som nefrolog, kunne
søke om dette etter unntaksregler som gjaldt
frem til L januar 1980.
Noe av det første spesialitetskomiteen gjorde,
var å be foreningen om å skifte navn til "Norsk
forening for nyresykdommer". Hvorfor denne
forespørselen kom, er ikke dokumentert, men
det hadde sannsynligvis bakgrunn i det ønsket
Norsk Neurologisk Forening tidligere hadde
fremført. Navneskiftet ble enstemmig vedtatt på
årsmøtet samme høst, men i ettertid har det vært
mange klager over dette tungvinte navnet, og
hvorvidt foreningen har vært for eUer mot
nyresykdommer, har selvsagt vært et spørsmål
til munterhet ved atskiUige anledninger.

Høstmøtet 1979
Høstmøtet ble preget av dialysebehandling!
hemoperfusjon ved intoksikasjoner. I Igølvannet
av dette ble et uendelig antall nattetimer brukt
rundt på landets dialyseavdelinger til en mer
eUer mindre unødvendig (uvirksom) terapi,
selvsagt med hederlige unntak.
Årsmøtet registrerte 42 medlemmer. Ingen var
på valg.
I tillegg til den omtalte aktiviteten i 1979, deltok
de fleste på EDT A - kongressen i Amsterdam og
et nordisk transplantasjonsmøtet på ReyIgavik.

Anno 1980
Vårmøtet på Hankø
Vårrnøtet 1980 gikk av stabelen på Hankø 30. 3 L mai, i regi av nefrologene fra Fredrikstad (
Carl Erik Strømsæther og Lars Westlie ). Forut
for møtet fikk foreningens formann brev fra Alv
J. Skarbøvik fra Ålesund med følgende anførsler:
«Atter en gang har jeg måttet melde avbud til
vårmøtet i nyresykdommer. Jeg synes tiden
rundt månedsskiftet mai - juni er meget nheldig
som fast møtetid om våren. Jeg har i aUe faU
aldri kunnet delta»

«De som ønsket å
bli grenspesialister, og som var
ansatt i fast stil/ing som nefro log,
kunne søke om
dette etter unntaksregler som
gjaldt frem til 1.
januar 1980»
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Møtet ble likevel gjennomført og den forutgående
metanolkatastrofen i Kristiansand
dominerte møtet, med innlegg fra Helge Jansen,
Else Wiik-Larsen og Dag Jacobsen. (10 år
senere ble vårmøtet arrangert i Ålesund)

Dialysemøte på Rikshospitalet
På Rikshospitalet i september fikk foreningen
takket være Skarbøviks nære kontakt med Seattie, besøk av Albert Leslie Babb, en av de
virkelig store dialysepionerene fra University of
Washington. Han holdt tre innlegg:
•
•
•

Fundamental Hemodialyzer Performance
Characteristies
Patient - Hemodialyzer Kineties
Some Things Old and Some Things New

Størker Jørstad presenterte på samme møtet for
første gang sin "oppfinnelse": "Sedufark", et
nyrt dialyselfiltreringssystem, og Leif Smebye (
ingeniør fra NTH, nå ansatt i Gambro, Lund)
hadde innlegg om " CAPD, a Mathemathical
Evaluation" .

Fremragende GN kurs i Bergen
Samme måned arrangerte Bergensgruppen nok
et universitetskurs denne gang med temaet
glomerulonefritt og hypertensjon. Her fikk
norske nefrologer møte størrelser som PJ.
Hoedemaker, J. S. Cameron, G. Bianehi og
M. S.D.H. Sehalekamp - i tillegg til våre egne
Ofstad, Iversen, Willassen og Omvik. Dette
kurset står nok fortsatt i erindringen som noe av
det beste vi har vært med på i norsk regi.

Høstmøtet på RH
Høstmøtet/årsmøtet ble avholdt på Rikshospitalet 13. november. Av det faglige programmet
nevnes Nils Østby: «Karoli-Østbys syndrom» , et
syndrom som i hvert fall undertegnede ikke har
støtt på verken før eller siden).
Stein Halvorsen ble valg til ny formann med
Else Wiik-Larsen som sekretær.
Takst for dialysebehandling ble behandlet på
dette møtet for første gang, og den nyvalgte
formannen la ned et betydelig arbeid i forhold til
de offentlige instanser for å få dette på plass.
Dialyseutgiftene ble på dette tidspunkt beregnet
til kr. 1400,- pr. behandling, og det var ca 150
dialysepasienter i Norge. Halvorsens gjentatte
forsøk førte imidlertid ikke frem, først nå i 1998
later dette til å finne sin løsning.
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Generalplan for nyresykdommer
Legeforeningen etterlyste dette året en generalplan for faget nyresykdommer. Siden grenspesialiteten bare var to år gammel, syntes foreningen dette var et noe utidig mas, men den ba om
at KJ. Berg og P. Fauchald ble oppnevnt som
ansvarlige for utarbeidelse aven generalplan, og
legeforeningen svarte med en sjekk på kr.
10.000,- til dette arbeidet.
Et nyrt utsøkt kurs i Bergen i november, denne
gang om renal osteodystrofi, ga oss anledning til
å møte både J. B. Eastwood og H. E. Wardeneren virkelig opplevelse.

Høstmøtet 1981
På høstmøtet/ årsmøtet 12/ 11 ble Helge Jansen
nyrt styremedlem. Det faglige programmet inneholdt blant mye annet et minisymposium om
konservativ uremibehandling.
Foreningens medlemmer hadde ellers i 1981
vært godt representert på den internasjonale nefrologikongressen i Athen, EDTA-kongressen i
Paris, Nordisk transplantasjonsmøte i Malmø og
Gelin-symposiet i Gøteborg.

Anno 1982
Vårmøtet i Krisitansand
Vårmetet i Kristiansand Il. og 12. Juni 1982 var
en opplevelse. Vi bodde på Hamresanden appartementshoteU under Kees Verkerks bekytteise
og i Helge Jansens regi. Ledsagerne var med, og
verken de eUer vi andre glemmer nok rekeaftenen hjemme hos Helge og Trine Lise. Faget var
selvsagt stadig i fokus, og Sørlandets aluminiumsholdige drikkevannskilder gjorde det
naturlig at Helge Jansen snakket om
" Aluminiumsencephalopathi - profylakse og behandling". For øvrig ble mye av tiden brukt til
diskusjon av ulkastet til generalplan for nyresykdommer, der KJ. Berg, P. Fauchald og E. WiikLarsen hadde nedlagt et stort arbeid.
Høslkurs i Bergen fristet igjen mange. Hvem
ville ikke høre størrelser som H.R. Brunner fra
Lausanne. J.L. Reid fra Glasgow, J. I. S. Robertson fra Glasgow, B. Karlberg fra Linkøping, i
tiUegg til Jarle og Bjarne snakke om "The physiology and clinical effects of converting enzym
blockade" .

Anno 1981
Nordiske nyredager ble arrangert i Helsingfors
14. og 15. mai 1981, med liten norsk deltagelse.
Hovedtemaene var tubulointerstitielle nefritter

«Dette kurset
står nokfortsatt
i erindringen
som noe av det
beste vi har
vært medpå i
norsk regi)}

På høstmøtet sto diskusjonen om generalplanen
i fokus. Den ble vedtatt, og det er fristende å
gjengi litt fra sammendraget:

«For øvrig ble
mye av tiden
brukt til
diskusjon av
utkastet til
generalplan for
nyresykdommer,
der K.l. Berg,
P. Fauchald og
E. Wiik-Larsen
hadde nedlagt
et stort arbeid»
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•

•

«Det er rimelig å regne med en sengefaktor på 6-8 promille for nefrologi. I tillegg
kommer
behovet for sykehusdialyseplasser som bør økes fra 110 i dag til
150-200 i 1990 (5 promille av befolkningen)
«Med den nåværende utdannelseskapasiteten som er 9 utdannelsesstillinger,vil
en ta en betydelig overproduksjon i
faget» Til ettertanke!

Den faglige delen hadde kalkstoffskiftet som
hovedtema i tillegg til en serie spennende innlegg. Det morsomste sto nok Morten Rostrup
for: "Jogguri" - en kasuistikk som viste at
hematuri hos joggere skyldtes "gnagsår" i en
tom urinblære.
Yngvar Willassen ble ny formann og Bjarne
Iversen sekretær.

Anno 1983
I 1983 ble det ikke arrangert vårmøte.

Nordiske nyredager-og forening
Nordiske nyredager ble avholdt i København
med dårlig deltagelse fra norsk side. De
nordiske foreningsformennene mottes imidlertid
25. august på restaurant Peder Oxe og diskuterte
det nordiske samarbeidet. Det var enighet om å
stifte "Nordic Society of Nephrology" under
forutsetning av at de respektive foreningers
årsmøter var enige. Steen Olsen fra Danmark
ble bemyndiget til å utarbeide lovforslag. Saken
ble først avsluttet under de nordiske nyredagene
i Trondheim i 1985 der «Scandinavian Society
of Nephrology» formelt ble stiftet.
Årsmøtet var udramatisk, og ingen var på valg.
Av det faglige programmet kan nevnes Hans O.
Fadnes: «Plasmaferese i behandlingen av
meningokokksepsis» , nok en behandlingsmetode som må kunne betegnes som en dognflue,
men som kostet mang en nefrolog nattesovnen
før behandlingen ble lagt til side.

Anno 1984
1984 startet med et brev fra en av foreningens
stiftere. Christian Cappelen jr., som ikke hadde
deltatt aktivt på en stund, og som ønsket seg
strøket som medlem - noe han altså ifølge
legeforeningen heller aldri hadde kunnet være.

Vårmøte på Rikshospitalet
30. mars -84 ble vårmøtet lagt til Rikshospitalet.
Blant mange interessante innlegg snakket Lars
Westlie om "Dialysebehandling av eldre - erfaringer fra opphold i USA" - et tema han
fortsatt mimrer om når det byr seg en anledning.

Høtmøte 1984
På høstmøtet/årsmøtet 8. november hadde
foreningen 70 medlemmer. Foreningen var nå
offisielt blitt affiliert ISN (International Society
of Nephrology). EDTA council hadde innført
årlige treff med de europeiske foreningsformennene ( Presidential meetings), og Yngvar
Willassen var vår mann på et slikt møte i Brussel. Valget ga formannsvervet og sekretærvervet
til henholdsvis Lars Westlie og Carl Erik Strømsæther - verv de beholdt i 5 år. Tor Erik
Widerøe oppfordret til diskusjon om organiseringen av CAPD i Norge, og en gruppe
bestående av Stein Halvorsen, Bjarne Iversen,
Dag Kremer, Jan Pape og Tor Erik Widerøe fikk
i oppdrag å belyse dette nærmere.

Anno 1985
Samarbeidsmøte på Ullevål

«Del morsomste
sto nok Morten
Roslrup jor:
"Jogguri" - en
kasuistikk som
viste at
hematuri hos
joggere skyldtes
"gnagsår" i en
lom urinblære il

Arbeidet til ovennevnte utvalg resulterte i et stort
nefrologisk samarbeidsmøte på Ullevål sykehus
15. mars 1985. Møtet hadde to hovedtemaer:
l. Uremiomsorgen i Norge: ulikheter - definisjoner - organisering
2. Organisering av CAPD samarbeidsformer
Diskusjonen avslørte at alle deltagende sykehus,
bortsett fra de tilhørende helseregion Il, hadde et
nært samarbeid med sitt regionsykehus vedrorende etablering av CAPD. Rikshospitalet ble
som en konsekvens av dette "pålagt" å ta CAPD

- ansvar for sin region.

Nordiske nyredager i Trondheim
12. og 13. mai ble Nordiske nyredager arrangert
i Trondheim i forlengelse av et symposium som
Trondheimsgruppen også var ansvarlige for i
samarbeid med lSAO (International Society of
Artificial Organs). Plasmaferese var et sentralt
tema, videre CAPD, cystinuri og ACE-hemning.
Møtet samlet mange deltagere fra alle de
nordiske landene unntatt Island. Foreningsformennene Ulla Bengtson, Fritz Bangsgård Pedersen, Martin von Bonsdorff og Lars Westlie konstituerte "Scandinavian Society of Nephrology" .
Ulla Bengtson fra Lund ble valgt til foreningens
første formann, og de neste Nordiske nyredagene
ble planlagt til Visby, i 1987.
I oktober var det nytt Bergensmøte over to dager.
"Converting enzyme inhibition" var temaet den
ene dagen, med MSD som sponsor. Jonas
Bergstrøm og professor A. Bohle var inviterte
foredragsholdere til hovedkurset.
Minisymposium om proteinuri dominerte høstmøtet/årsmøtet dette året. Ingen var på valg.

«Foreningsjorm
ennene Ulla
Bengtson, Fritz
Bangsgård
Pedersen,
Martin von
Bonsdorfj og
Lars Westlie
konstituerte
"Scandinavian
Societyoj
Nephrology "
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Blegens avskjed fra foreningen
3. desember mottok sekretæren følgende brev:
«Kjære dr. Strømsæther. Jeg har ikke ansett
meg som medlem av foreningen, og Erik Enger
lovet meg for flere år siden å gjøre oppmerksom
på dette til rette vedkommende. Jeg har ikke gått
på møter på mange år. Så vennligst ikke send
meg flere brev. Vennligst Einar Blegen". Han
var da 83 år.

Anno 1986
Første vintermøte- på Ustaoset
l 1986 ble foreningens første vintermøte arrangert på Ustaoset 6.-9. mars , med Sandoz
som teknisk arrangør. Det var lagt inn god tid til
friluftsliv, men faget var aldri ute av fokus.

Vårmøte i Tromsø
22 .-25.mai arrangerte Pflzer og foreningen
"vårmøte" i Tromsø. Møtet ble lagt opp som
temamøte der flere kontroversielle emner ble
grundig belyst.

Larsen og Ørnulf Stenbæk som foreldre.
Foreningens forsøk på å få barnet døpt Renate
lyktes ikke. At disse to begivenhetene satte sitt
preg på vintermøtet er neppe noen overdrivelse,
men temaer som dialysestatistikk, bikarbonatdialyse, plasmautskifting og ikke minst spesialistut(jannelsen i nyresykdommer fikk sin tilmålte
tid. Landets nyrepatologer var invitert til møtet
for å delta i diskusjonen om en eventuell opprettelse av et glomerulonefrittregister i Norge.

Organisering av organtransplantasjon
At all transplantasjonsvirksomhet var blitt samlet på Rikshospitalet førte til mye murring fra de
andre universitetssykehusene. For å få en vurdering av situasjonen oppnevnte helsedirektør
Torbjørn Mork en "arbeidsgruppe for utredning
av transplantasjoner i Norge - omfang og fremtidig organisering". Foreningens formann ble
tildelt en plass i arbeidsgruppen som etter ca. 2
års arbeid, avga sin innstilling.
Senere har det aldri vært noen seriøs diskusjon
om temaet - Rikshospitalet har transplantasjoner
som en landsfunksjon.

2 l. november deltok formannen på «presidential
meeting» i EOTA - regi. Det ble samtidig
avholdt styremøte i «Scandinavian Society of
Nephrology». I dette møtet ble man enige om å
lansere Knut Joachim Berg som felles skandinavisk forslag til nytt medlem i EOTA' s CounciL Dette forsøket ble senere torpedert av et
frittstående svensk forslag på Jonas Bergstrøm som ble valgt.

Nordiske Nyredager på Gotland

Høstmøtet 1986

Høstmøte- nyrebiopsiregisteret

Den faglige aktiviteten var stor dette året - til
høstmøtet 6. november ble det nødvendig å
"refusere" flere innlegg - en gledelig begivenhet. Årsmøtet samme dag førte Erik Arnesen
inn i styret igjen (som varaformann), og Hallvard Holdaas som styremedlem.
Foreningens første formann- Erling K. Brodwall
- ble valgt til foreningens første æresmedlem.

Høstmøtet og årsmøtet 5.november ble preget av
opprettelsen av det norske nyrebiopsiregisteret.
Bjarne Iversen presenterte forslag til statutter og
prosjekter. Registeret ble av årsmøtet bestemt
lagt til Haukeland sykehus i Bergen, og Jarle
Ofstad ble registerstyrets første formann, Tore
Talseth og Fredrik Skjørten (patolog fra Ullevål
sykehus) ble styremedlemmer. Hans Olav
Fadnes ble nytt medlem av foreningens styre,
mens Ketil Dahl og Hans Petter Aarseth ble
varamedlemmer til styret. Stein Halvorsen overtok som keyman til EOTA.

l februar 1987 ble Norsk Hypertensjonsforening
stiftet med Paul Leren som formann. Mange
nefrologer sluttet seg etter hvert til denne
foreningen , og i år ledes den aven nefrolog,
Ivar Eide.

Anno 1987
Vintermøte på Oppdal
Helge Jansen valgte å feire sin 50 års dag under
vår forenings vintermøte på Oppdal 19. - 22.
mars. På samme møte fikk nefrologene hilse på
det første ektefodte nefrologbarn med Else Wiik

«Senere har det
aldri vært noen
seriøs diskusjon
om temaet Rikshospitalet
har
transplantasjon
som
landsfunksjon»

Nordiske nyredager var dette året lagt til Visby
på Gotland. På styremøte i Scandinavian Society
of Nephrology, som ble avholdt samtidig, ble det
anbefalt at engelsk heretter skulle være møtespråket på de nordiske nyredagene. Både vår
forening og den danske var sterkt imot dette,
men av hensyn til finnenes språkproblemer ble
forslaget vedtatt.

Anno 1988
1988 startet med at Audun Øyri meldte seg ut av
foreningen etter å ha vært utenfor faget i mange
år. Øyri har vært en teknisk pioner i dialysefaget, og han er stolt av å bli kalt norsk
nefrologis Reodor Felgen.
"Øyris kule" til fjernelse av obstruksjoner i
Schribnershunten var like enkel som den var

« Øyri har vært
en teknisk
pioner i
dialysefaget, og
han er stolt av å
bli kalt norsk
nefrologi 's
Reodor Felgen»
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effektiv (en dråpe tørket Aralditlim i enden av
en silkesutur ble tredd inn i en IOmi saltvannssprøyte og injisert med kraft inn i shuntarmen forbi obstruksjonen, deretter trukket ut,
forhåpentligvis sammen med " tromben").
Oppfinnelsen ble lansert på EDTA kongressen i
1985.

Skandinaviske kurs
Trønderne hadde i februar ansvaret for et interskandinavisk «post graduab>kurs for nefrologer
med Tor Erik Widerøe som kursleder. Temaet
var «Peritoneal dialyse, fysiologi og praksis».
I april arrangerte Universitet i Lund et nordisk
kurs i nefrologisk immunologi der Alfred F.
Michael fra Minneapolis og D. Keith Peters fra
Cambridge representerte høydepunktene. Begge
disse nordiske universitetskursene hadde sitt utspring i Scandinavian Society of Nephrology.

Foreningens utdanningsfond
På styremøtet i juni markerte Halvard Holdaas
sin sans for industri og økonomi. Hans forslag
om at all firmastøtte ble overført til et eget
utdanningsfond ble vedtatt, og fondet har ettersom årene har gått gitt foreningen et solid fundament for leger under nefrologisk utdannelse.

Vårmøte i Stavanger
10.-12. juni var Stavanger vertskap for foreningens vårmøte med Harald Bergrem og Dag
Kremer som teknisk ansvarlig.
Bergrem, Fauchald, Widerøe og Westlie
innledet til debatt om "Dialyserer vi dårlig i
Norge?", og begrepet KW kom i fokus for
første gang. Andre sentrale diskusjonstemaer
var: "Nefrologens rolle i tidlig diabetesomsorg"
Oervell og Bergrem), «Nyrefysiologi» (Holdaas,
Iversen og Berg) og «Profesjonskampen :
Ansvarsforhold under dialyse»(Hallan).

Fellesmøte med farmakologer
I november arrangerte foreningen i samarbeid
med Norsk Farmakologisk Selskap fellesmøte i
Store Auditorium på Rilcshospitalet der
«Renovaskulær hypertensjoD» og «Diabetisk nefropati og hypertensjoD» var hovedtemaene. I
tillegg til en rekke norske innlegg, snakket Mattias Aurell fra Gøteborg om «Nye aspekter på
diagnostisering og behandling av renovaskulær
hypertensjoD», mens Carl Erik Mogensen fra
København ikke overraskende hadde «Diabetisk
nefropatL blodtrykk og antihypertensiv behandling» som tittel på sitt innlegg. Før avmarsj til
en bedre middag, ble «Biokompatibel dialysebehandling» , «Langtidseffekter av dialyse» og
«Erythropoetin - status» , belyst av henholdsvis
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Storker Jørstad, Knut Nordahl og Per Fauchald i
et «ekstramøte» i samarbeid med firmaet AKZO
og under ledelse av Carl Erik Strømsæther.
Årsmøtet dagen derpå inneholdt ingen
overaskeiser - ingen var på valg.

Anno 1989
Vi!1termøte på lillehammer
1989 startet med vinterrnøtet, i februar på Lillehammer, som for anledningen var totalt snøfri.
En skuffelse for ledsagere og barn, og grunnlag
for engstelse for vinter-OL , som var planlagt til
samme årstid. Det faglige programmet hadde
første dag <<Legeansvar-sykepleieansvam som
hovedtema som ble belyst av Sverre Strand fra
legeforeningen og Ragnhild Flaaten fra Rikshospitalets dialyseavdeling, i tillegg til Hans Hallan,
Per Fauchald og Hallvard Holdaas fra egne
rekker. Levende nyredonores - livskvalitet, informasjon, bruk av eldre donores og etterundersøkelse preget møtets andre dag, og temaet ble
behandlet av Lars Westlie, Per Fauchald og
Thomas Gorlen.

«Trønderne
hadde i februar
ansvaret for et
interskandinavisk
«post gradual»
kursfor
nefrologer med
Tor Erik
Widerøe som
kursleder»

På styremøtet samme dag ble det l<;jent at Lillehammer sykehus var i ferd med å ansette seksjonsoverege i nefrologi uten godkjent spesialitet. Dette medførte en del korrespondanse
med ledelsen ved sykehuset og resulterte i en
meget velvillig innsats fra Ullevåls nefrologer,
først og fremst Stein Halvorsen, som påtok seg
det faglige ansvaret for driften ved avdelingen på
Lillehammer, mens Dag Paulsen fikk den nødvendige gruppe I - tjenesten som han manglet.

Enda et nederlag i EDTA
Foreningens formann ble i mars invitert til
"brainstorming" møte i Frankfurt i EDTA' s
regi. Hensikten var å gå grundig gjennom møteformens utvikIing og ikke minst innhold. Dialysepionertiden var nå definitivt over, og mer plass
til basalforskning og nyrefysiologi var ønsket. På
et møte i forveien hadde de nordiske formennene
blitt enige om å foreslå at EDT A - kongressene
burde holdes annenhvert år og ikke årlig, dette
på bakgrunn av den dobbeltinformasjon en mottok de årene det i tillegg var både internasjonal
kongress (ISN) og amerikansk kongress (ASN).
Vår formann fikk i oppdrag å formulere argumentene på møtet i Frankfurt, og opplevde en
massiv motstand. etter hvert også fra de nordiske
kollegene - en vanskelig stund.
S.april 1989 tok Tor Erik Widerøe det første
initiativ overfor foreningen med tanke på å søke
om å få EDTA arrangementet til Oslo. Det ble
senere vedtatt å sende søknad, men det later ikke
til at Oslo er bra nok for " mafiaen" som bestemmer, foreningen har opprettholdt sin søknad helt
frem til i år, men innser vel nå at slaget er tapt

«Vår formann
opplevde en
massiv
motstand, eller
hvert også fra
de nordiske
kollegene - en
vanskelig
stund»
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for lang tid fremover.

Jubileumsår
1989 var et jubileumsår. Behandlingen av
pasienter i dialyse og med nyretransplantasjon
startet, som nevnt tidligere, i 1969. I samarbeid
med Rikshospitalet inviterte derfor foreningen
til 20 - års jubileumsrnote 21.april med temaet
"Aktiv behandling av kronisk nyresvikt gjennom 20 år". Jubileumsprogrammet så slik ut:
•

•

•
•

•

•

Avd.overlege Stein Halvorsen, Ullevål
sykehus: Utviklingen av dialysebehandling i Norge
Overlege Gunnar Sodal, Rikshospitalet:
Nyretransplantasjon - utvikling og resultater
Professor dr.med. Erik Thorsby, Rikshospitalet: Vevstyper og transplantasjoner
Overlege dr. med. Per Fauchald, Rikshospitalet: Kronisk nyresvikt - behandlingsbehov og behandlingsvalg i Norge
og internasjonalt.
Overlege dr. med. Arnt Jakobsen, Rikshospitalet: Økonomiske aspekter ved de
aktuelle behandlingsalternativer
Avd.overlege Lars Westlie, Sentralsykehuset i Fredrikstad: Livskvalitet hos
nyresviktpasienter og levende givere av
nyre

Møtet var åpent for alle, inklusive hovedstadens
aviser og NTB.
Jubileumsmiddag for spesielt inviterte ble arrangert på Hotel Bristol, og professor Audun
Flatmark var festens naturlige midtpunkt.
Foreningen blandet seg denne våren også inn i
regjeringens helsepolitikk og foraulediget følgende sporsmål i Stortinget til sosialministeren
fra representanten Astri Nøkleby Heiberg:
" Dersom leger skal pålegges å forskrive det
synonympreparat av legemidler som til enhver
tid er billigst, vil det kunne medføre at pasienter
med langvarig medikasjon til stadighet må
skifte medikamenter. Hvordan vil sosialministeren sikre at det i dette ikke oppstår en rekke
feil og misforståelser når det gjelder bruken av
legemidlene?"
Svaret huskes ikke - det gjorde med andre ord
ikke inntrykk
Dialysetakst fortsatte som gjennomgangstema stadig forgjeves.

Transplantasjonskirurgene kommer

I juli hadde foreningen et gjennombrudd. Fire
transplantasjonskirurger ble endelig medlemmer
av foreningen. 20 - års jubileet må ha åpnet
øynene for viktigheten av det tverrfaglige
samholdet.
Nor4iske nyredager gikk av stabelen i dagene
31. august - I. september i Abo i Finland.

Høstmøte 1989- Saltvedt ny formann
Høstmøtet og årsmøtet fant sted på Rikshospitalet 9. november. Som første bidrag fra de
nyinnmeldte kirurgene snakket Arnt Jakobsen
om «Forekomst av cancer hos nyretransplanterte
pasienter. Er det noen sammenheng?»

«Arsmøtet
valgte Erling
Saltvedt til ny
formann, han
beholdt denne
posisjonen i de
neste 6 ån>

Årsmøtet valgte Erling Saltvedt til ny formann
og Dagfinn Dyrbekk til sekretær, begge fra Vestfold Sentralsykehus. Saltvedt beholdt denne posisjonen i de neste 6 år, mens Dyrbekk ga seg
etter tre.
Etter en bedre middag med Sandoz som sponsor,
var alle invitert til nachspiel hos Jak Jervell i
Bygdø Alle. De som fant veien dit, fikk en
uforglemmelig aften.

Anno 1990
Vårmøte i Ålesund
Alv Johan Skarbovik fra Ålesund hadde i flere år
ønsket å arrangere vårrnøtet. 1990 ble året, og
8 juni fikk vi oppleve museumsbestyrer Harald
Grytten kåsere om Ålesund på en måte som nok
ingen har glemt. Middag i restaurant Sjøboden
bidro også til en sosial ramme rundt et faglig
program av høy kvalitet. At foredraget "Hvordan
skal vi forholde oss til kolesterol hos nyrepasienter?" (KJ.Berg og P. Fauchald) først ble aktuelt
i 1990, gir grunn til ettertanke.
Firmaet eilag opprettet i løpet av året et utdanningsstipend. Statutter for stipendiet ble utarbeidet, og på årsmøtet i november ble det utdelt
første gang til Anna Reiseter (kr. 13.000,-) og
Hallvard Holdaas (kr. 7000,-).

Anno 1991
Vintermøte på Geilo
Highland Hotel på Geilo ble åstedet for vintermøtet i mars 1991. 25 medlemmer deltok. Trond
Jenssen fra Tromsø «debuterte» i foreningen
med hovedinnlegget: <dnsulinresistens/fedmel
hypertensjon. Bruk av glucose/insulinclamp i
undersøkelse av glucosemetabolismen. Betydning ved nyresykdommem.

«Trond Jenssen
fra Tromsø
«debuterte Il i
foreningen med
hovedinnlegget: ..
«!nsulinresistens, fedme, ~
hypertensjon Il
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Nordiske nyredager I Ålborg
Senere på året var Danmark vert for de Nordiske
nyredagene 23. - 25. mai i Aalborg. Torbjørn
Leivestad og Lars Westlie var inviterte foredragsholdere på vegne av foreningen med innleggene: «Demographic data in dialysis and
renal transplant patients in Norway» og «Renal
replacement,therapy in the elderly».
Årsmøtet på Rikshospitalet valgte Harald
Bergrem til varaformann og Anders Hartmann
og Per Tore Lyngdal til nye styremedlemmer.

Anno 1992
Vintermøte- hypertensjonsforeningen
Norsk Hypertensjonsforening og vår egen forening arrangerte samarbeidsmøte på Geilo 5-8 .
mars 1992.

Vårmøte i Tromsø
Vårens høydepunkt var nok likevel vårmøtet i
Tromsø i dagene 27. - 31. mai med Jan Fredrik
Pape som teknisk arrangør, godt hjulpet av
MSD. Frantisek Saudek fra Praha, Staffan Bjørk
fra Gøteborg og Frey Fyhrquist var inviterte
foredragsholdere.
Høstmøtet og årsmøtet på Rikshospitalet 5.
november avslørte at nyrebiopsiregisteret mottok ca. 400 biopsier årlig. Det ble nedsatt et
kvalitetssikringsutvalg bestående av Per
Fauchald, Knut Nordahl og Hans Petter
Aarseth. Den dårlige utdannelseskapasiteten ble
gjenstand for . fokusering av bl. a. Else Wiik
Larsen. Ingen var på valg.

Anno 1993-1998
Disse siste årene er så nær at jeg tillater meg en
litt summarisk oversikt over de viktigste hendelsene:
•

Nordiske nyredager i Reykjavik i 1993

•

Nordiske nyredager i Oslo i 1995, tidenes
beste?

•

Nejrologisk forum utkom med første
nummer i april 1995 med Anders Hartmann som redaktør

•
•

Hans Petter Aarseth ble president i legeforeningen i 1995
Anders Hartmann overtok i 1996 formannsvervet med Trond Jenssen som
varaformann/sekretær

•

Vinterrnøte Bolkesjø 7.-10. mars 1996

•

Navneskifte til Norsk Nyremedisinsk
Forening vedtatt på årsmøtet 1996

•

, Nordiske nyredager ble avholdt i Lund
11.-14. mai 1997

•

Vinterrnøte Røros 6. -8. mars 1998

Det er selvsagt mange begivenheter av både
faglig og sosial karakter, som renner en i hu når
en sitter og blar igjennom protokoller og
møtereferater. Men siden dette er ment å være en
noenlunde objektiv fremstilling av foreningens
historie, overlates detaljene til den enkeltes
hnkommelse og fantasi.
Det har vært 25 fantastiske år.
Fredrikstad, .hmi 1998
Lars Westlie

Vi i redaksjonen vil
igjen gjeme takke Lars
Westlie for arbeidet med a
historien
Det må likevel være lov
å spørre-er det noe av betydning eller av særlig
interesse som er uteglemt?
Som nevnt skal dette innlegget være en del aven
hel bok om nyreforeningens historie. Det er ikke
for sent å endre manus
Hvis du sitter med
informasjon- send disse
til redaksjonen eller til
forfatteren, senest i løpet
av februar måned

.

l

l
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E-mailadresser for foreningens medlemmer- send oss din!

Apeland, TeJje, Sentralsykehuset i Rogaland

apeland@online.no

Bangstad, Hans Jacob

h.j.bangstad'a)oks. uio. no

Brekke, Inge B, Rikshospitalet

inge.brekke@rh.uio.no

Ganss Rudiger, SiA

ganss@online.no

Hartntann, Anders. Rikshospitalet

ahartman@online.no

Hjelmesæth Joran, Vestfold Sentralsykehus

Uoran@online.no

Holdaas, Hallvard, Rikshospitalet

hholdaas@online.no

Iversen. Bjarne, Haukeland sykehus

Bjarne.lversen@meda.uib.no

Jørstad, Storker. Regionsykehuset i Trondheim

storkerjorstad@medisin.ntnu.no

Os. Ingrid, Ullevål sykehus

ingrid.os@u1leval.oslo.kommune.no

Rumpsfeld, Markus, Regionsykehuset i Tromsø

markus.rumpsfeld@tr.telia.no

Rumpsfeld, Markus, Regionsykehuset i Tromsø

medinar@rito.no

Svarstad Einar, Haukeland sykehus

einar. svarstad@Jneda.uib.no

Her skulle ditt navn og adresse vært

smurf@email.erdetnoe.da?

Aasarød. Knut. Regionsykehuset i Trondheim

knut.aasarod@medisin.ntnu.no

En julepåminnelse
om nytten av email. Bildet av
Lars Westlie foran
ble sendt som email og var inne i
bladet på under 5
minutter. E-mail
kan være effektivt!

Nefro1ogisk forum

Referat fra styremøte i
norsk nyremedisinsk forening
OSLO PLAZA 26.11.98 KL 16.00
Tilstede: Anders Hartmann- Einar SvarstadGerd Berentsen-Trond Jenssen- Ingrid Os
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•
•
•
•
•

1. Referat fra styremøte 15.09.98 ble godl<;jent
og er allerede trykt i Nefrologisk forum
2. Revisors og regnskapsfører' s redegjørelse
for årets regnskap tas til etterretning.
3. Referat fra årsmøtet 13.11.98. Anmerkning
til punkt 6: Årsmøtet godl<;jente anvendelse av
ekstrautgifter kr 15.000.- pr. nununer av Nefrologisk Forum. Årsmøtet ønsket ellers å fremheve
at eventuelle sponsorer anmodes om å invitere
alle foreningens medlenuner når disse arrangerer møter i samarbeid med foreningen.
4. Innkommende korrespondanse.
•
Program for Pfizers satelittmote på 25årsjubileet, brev fra H .Holdaas.
•
Søknad fra ass.lege dr.med. Kolbjørn
Høgåsen om medlemskap i foreningen.
Innvilges.
•
Brev fra Tor-Erik Widerøe vedr. drift av
nyreseksjoner.
•
Gerd Berentsen er godl<;jent som spesialist i nyresykdonuner 28. 10.98. Vi gratulerer.

•

•

•
•

Brev fra TeIje Apeland. Hovedadressen
for foreningens weh-side er: http://pe-3385. his . n o I N yre fo rening%201F0rsideNNF.html.
Reserveadressen er: http://home.sol.no/-apeland/
-Brev fra J.Julsrud. henvendelse fra
pasient hvorvidt uremi er indikasjon for
nedfrysing av sæd. Styrets oppfatning er
at det ikke er aktuelt å anbefale nedfrysing av sæd hos uremikere. De fleste er
fertile henimot dialyse. og vil kunne være
fertile som transplanterte. Infertilitet hos
disse personene er ofte mer et uttrykk for
pasientens generelle tilstand heller enn
uremi per se.
-Brev fra Den norske lægeforening om
endring av spesialistreglene i generell
kirurgi og kirurgiske grenspesialiteter.
-Søknad fra Finn Ljønes om medlemskap
i foreningen. Godkjennes.

Utgående korrespondanse
•
-Stipender 1998. brev fra formannen
datert 08.11. 98.

•
•
•

-Brev til Helge Slgønsberg med bekreftelse
om medlemskap i foreningen.
-Brev til Helga Gudmundsdottir med
bekreftelse om medlemskap i foreningen.
-Brev til Dag Stefansen med bekreftelse om
medlemskap i foreningen.
.Brev til Micaela Thierley med bekreftelse
om medlemskap i foreningen.
·-Brev til Hans Hallan, Else Marie Sogn,
Merethe Westberg og Tor-Erik Widerøe
med anmodning om deltakelse i Utvalget
for Norsk standard for nefrologi. Samtlige,
unntatt Hans Hallan, har sagt seg villige så
langt.
-Brev fra formannen til Marit Moen, MSO,
datert 06.10.98.
-Brev til Frank Brosstad vedrørende Nefrokyst datert 23.09.98.
-Brev til Marit Moen vedrørende Nefrologisk Forum, datert 22.09.98.

«Det er
presserende at
programmet
lages så snart
som mulig. En
stor del av
programmet
skal lages på
regionsplam!.

5. Undervisningsstilling B-gren i Trondheim.
Foreningen ser alvorlig på at universitetsklinikker
ser seg nødt til å stanse nefrologiske utdanningsstillinger. Styret sender brev til spesialistkomiteen etter å ha forespurt Trondheimsavdelingen.
6. 25-årsjubileet i Kristiansand S. Det er
presserende at progranunet lages så snart som
mulig.
En
stor
del
av
programmet
(lørdagsprogranunet) skal lages på regionsplan (se
årsmøtereferatet) . Innslagene er av faglig-kulturell
art, henvendelse rettes til Regionsykehuset i
Tromsø vi Joar Julsrud, Regionsykehuset i Trondheim vi Tor-Erik Widerøe, Haukeland Sykehus vi
Bjarne M. Iversen, Ullevål Sykehus vi Ingrid Os
og Rikshospitalet vi Per Fauehald. Invitasjoner
sendes evt. også til foreningens pensjonerte
medlenuner (Erik Enger, Jarle Ofstad, Stein
Halvorsen, Erik Brodwall, Audun Øyri). Skandinaviske og utenlandske foredragsholdere blir i
utgangspunktet ikke invitert. Anna Varberg
Reisæter er aktuell til å foredra om nyretransplantasjonens historie i Norge. Den lokale arrangementskomite i Kristiansand S konstitueres formelt
som President (Aksel Gjellestad), og General Seeretary (Helge Janssen).

Tid for neste styremøte: 8.mars 1999 kl 14.00
(kun styremøte-ikke kvlaitetshåndbokrnøte).

Oslo, 27.11.98

Trond Jenssen

l

,
\c"

•
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Nefrologisk forum
Neste møte er planlagt 26/11-98.

Årsberetning for 1998.
Årsberetning fra og med 14. november 97
13. november 1998.
MEDLEMMER
Styret består av følgende
Anders Hartmann
Trond Jenssen
Gerd Berentsen
Ingrid Os
Einar Svarstad
Tor Erik Widerøe
Knut Aasarød

til

-Formann
-Nestformann
-Styremedlem
-Styremedlem
-Styremedlem
-Varamedlem
-Varamedlem

Norsk forening for nyresykdommer har fått 12
nye medlemmer i 1998. Status vedrørende
medlemmer er som følger pr. 1.11. 98.
Æresmedlem:
Ordinære medlemmer:
Stemmeberettiget i alt:
Assosierte medlemmer:
Totalt:

I stk

130stk
131stk
2 stk
133stk

I tillegg kommer støttemedlemmer.
MØTEAKTMTET
Vintermotet ble avholdt på Røros, 6.-8. mars
1998. Kurskomiteen besto av Hallvard Holdaas,
Trond Jenssen og Knut Aasarød
EDTA kongressen ( XXXIV) ble avholdt i Rimini 6. -9. Juni 1998. Den norske deltakelsen var
noe mindre enn året før, det var også antallet
norske faglige bidrag, manglende entusiasme
var nok delvis grunnet at Oslo tkke fikk tildelt
EDTA i år 2000.
Fremtidige EDTA kongresser: 1999 Madrid (58 september), 2000 Nice (18-21 september),
2001 Wien (23-26 juni) ,2002 Kobenhavn (1417 juli), 2003 Berlin (9-12 juni). President Bertom" Frankrike, Sekretær- F Carrera, Portugal
Styremøter i foreningen.
Det har vært avholdt styremøter 2512 1998, 18/6
1998 og 14/9 1998. Møtene har vært referert i
«Nefrologisk ForuJll) , det første i «Nefrologisk
forum no!» , de to siste i «Nefrologisk Forum
no 2, 1998». Siste møte i 1998 er berammet til
26/11-1998.
Møter i kvalitetssikringsutvalget.
Det har vært avholdt I møte i gruppen, 2512
1998. Utvalget består av samtlige styremedlemmer og formann. Utvalgets- leder er Ingrid Os.

Høstuka i indremedisin.
Norsk nyremedisinsk forenings program avholdt
torsdag 5/ 11 1998. Møteleder var Trond Jenssen,
foredragsholdere var Trond Jenssen, Knut Erik
Berge. og Karsten Midtvedt. Aktuelt i nefrologien ble holdt av, Knut Erik Berge 6/11-98.
Universitetsmøterl Pfherstipend
Det ha vært avholdt flere møter mellom Pfizer
AlS , Hallvard Holdaas og representanter for
foreningen og styret ha videre støttet opp om en
utdanningspakke for leger under nefrologisk utdannelse. Hensikten er rekruttering av nye nefrologer. Opplegget omfatter tre Uuniversitetskurs i nefrologi i henholdsvis Oslo, Bergen og
Trondheim. Deltakerne kan deretter soke Norsk
nyremedisinsk forening om stipendstøtte fra
Pfizer AlS for et avsluttende ukeskurs, såkalt
«Nephrology Course» i USA, første gang høsten
1999.
Nefrologien i Norge 25 år
Styret har i felleskap bestemt at arrangementet
skal avholdes helgen 03.-06.06.99. Det vil bli
avholdt i Kristiansand, styret har også avtalt
med Pfizer AlS at de blir enesponsor for dette
møtet. Det vil bli avholdt satelittsymposium på
fredag ettermiddag.
Alle har ansvar for program, dette vil bli tillagt
Regionsnivå.
ØKONOMI
Økonomien er fortsatt god. Foreningens reisestipend med grunnbeløp kr. 400 000- forvaltes
hos Unifor. Overskudd fra vintermotet ble kr
64500-. Årets regnskapsunderskudd er på kr
11100-, men det mangler innbetalt 30000- fra
Janssen Cilag og bidrag fra industrien til reisefondet slik at det reelt er et overskudd på ca
35000-. Aktiva inkludert Unifor' s er ca kr 490
000NEFROLOGISK FORUM
To nummer er utgitt i perioden og ett til er
planlagt i 1998 med Anders Hartmann som
redaktør.
Oslo 10/ 11 ·98
A nders Hartmann
fo rmann
Norsk nyremedisinsk forening

Nyreåret 1999 blir det mest begiven- I1
hetsrike det siste decennium- det er
formannens tips

•
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Medlemmer i norsk nyremedisinsk forening ultimo 1998
Aasarod, Knut Ivar

Overlege

Med. avd. Regionsykehuset, 7006 TRONDHEIM

Aksnes, Havard

Ass.1ege l

Med. avd. Fylkesssykehusel, 2600 LILLEHAMMER

Ambatchew, Gurrnu

Ass.1ege

Med.avd Ringerike sykehus,3500 Hønefoss

Albrechtsen, Dagfinn H

Ass.sjeflege.

Kir.avd. BRikshospitalet, 0027 OSLO

Amiry-Moghaddam, Mahmood Turnuslege

Telemark Sentralsjukehus 3700 SKIEN

Anderssen, Norman John

Alderspensjonist

Vindalsringen 7, 3728 SKIEN

Andersson, Kirsti Svendsen

Ass.lege

Med. klin. nyremed.avd UIIeval sykehus, 0407 OSLO

Apeland, Terje

Seksj.over!.

Med. avd. Sentralsjukehuset i Rogaland,4003 STAVANGER

Arnesen, Erik

Sjeflege

Adm. Hedmark Sentralsjukehus 2400 ELVERUM

Bangstad Hans Jacob

Seksj.overlege

Bamlnefrologi Ullevål sykehus, 0407 Oslo.

Bentdal, Øystein Hagen

Overlege

Kir. storavd. Rikshospitalet, 0027 OSLO

Berentsen, Gerd Wenche

Overlege

Med. avd Fylkessjukehuset, 5500 HAUGESUND

Berg, Knut Joachim

Alderspensjonist

Åsstubben 5, 0381 OSLO

Berg, Leif

Overlege

Med. avd. Rana sykehus, 8613 SELFORS

Bergrem, Harald

Overlege

Med.avd Sentralsykehuset i Rogaland, 4003 Stavanger

Bjerre Anna

Asslege

Barneavdelingen Ulleval sykehus, 0407 OSLO

Bjørbæk, Eyvind Vasdahl

Seksj.overl

Med. avd. Nordland Sentralsykehus, 8017 BODØ

Bjørkum, Kari Ørbech

Ass.1ege l

Med.klinikk UIIeval sykehus, 0407 OSLO

Bjørnson, Leif Jan

Overlege

Med. Avd.Diakonhjemmets Syk P.b. 23 Vindern, 0319 OSLO

Blørstad Oystein

Overlege

Med. Avd. Buskerud Sentralsykehus 3004 DRAMMEN

Bostad Leif

Overlege

Avd. for pat. Haukeland sykehus, Gades Inst, 5021 BERGEN

Brachman, Damien

Overlege

Barneklinikken Haukeland sykehus, 5021 BERGEN

Brekke, Inge Bjørn

Overlege

Kir. avd. BRikshospitalet, 0027 OSLO

Brekken, Kjell Joar

Spesialist

Kr.sand spes. senter Tollbodgt. 4, 4611 KRISTIANSAND

Brodwall, Erling Kruge

Alderspensjonist

Grønnegt Ila, 0350 Oslo

Bugge, Jan.Fr

Overlege

Anestesiavd. Rikshospitalet, 0027 OSLO

Dahl, Ketil 1.

Prakt. Specialist

Dahls s.praksis Kjøpmannsgt.34, Pb 2615,7001 TRONDHEIM

Dale, Astrid

Overlege

Med. avd. Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane,6800 FØRDE

Dehli, Ole

Avd .over!.

Med. avd. Namdal sykehus, 7800 NAMSOS

Draganov, Branimir

Overlege

Med. avd. Buskerud Sentraisykehus, 3004 DRAMMEN

Dyrbekk, Dagfinn

Seksj.over!.

Med. avd. Vestfold Sentralsykehus, 3 I 16 TØNSBERG

Eide, Ivar Konrad.

Avd.over!.

Nyremed. avd. Ullevål sykehus, 0407 OSLO

Eide, Trond Cato

Overlege

Med. avd. Østfold Sentralsykehus, 1600 FREDRIKSTAD

Enger, Erik

Alderspensjonist

Jarveien. 5 D, 1342 JAR

Eriksen, Bjorn Odvar

Overlege

Med. avd. Regionsykehuset, 9038 TROMSØ

Fadnes, Hans Olav

Avd.over!.

Med. avd. Fylkessjukehuset, 5400 STORD

F auchald, Per

Seksjonsoverlege

Med. avd Rikshospitalet, 0027 OSLO

Fjermeros, Gunnar

Overlege

Med. Avd Vest-Agder Sentralsykehus, 4604 KR.SAND

Flatmark, Audun L.

Alderspensjonist

Ullernveien 30, 0280 OSLO

Nefrologisk forum
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Fossum, Jan Christian

Seksj.overlege

Med.avd. Fylkessykehuset 2800 GJØVIK

Ganss, Rudiger

Overlege

Med. avd. Akershus Sentralsykehus 1474 NQRDBYHAGEN

Gjellestad, Tor-Axel

Overlege

Med. avd. Vest-Agder Sentralsykehus, 4604 KRJSTIANSAND

Grande Bror

Spesialist

Medisinsk lab. Betanien, OI 72 Oslo

Gudmundsdottir Helga

Ass.lege

Med.klinikk Ullevål sykehus, 0407 Oslo

Gøransson, Lasse

Overlege

Med. avd. Sentralsjukehuset i Rogaland 4003 STAVANGER

Hallan, Hans A

Seksj.overlege

Med. avd., nyreseksj. Innherred sykehus, 7600 LEVANGER

Hallan, Stein

Ass.lege

Med.avd Regionsykehuset, 7006 Trondheim

Halvorsen Carl-Erik

Ass. lege

Med.avd. BRikshospitalet 0027 Oslo

Halvorsen, Stein

AJderspensjonist

Lilleakerveien I 1,0283 OSLO

Hartmann, Anders

Overlege

Med. avd. B Nyreseksjonen, Rikshospitalet, 0027 OSLO

Hartsø, Madeleine

.OverlegeMed.avd

Haukeland sykehus, 5021 Bergen

Haugen, Hans

Avd.overlege

Solvang SykhjemR egnbueveien 2 A, 0664 OSLO

Heskestad, Audun

Avd.overlege

Med. avd. Fylkessykehuset, 6400 MOLDE

Hjelmesæth, Jøran Sture

Overlege

Med. avd. Vesrfold Sentralsykehus, 3116 TONSBERG

Holdaas, Hallvard

Overlege

Med. avd Rikshospitalet 0027 OSLO

Holst-Larsen Lars

Avd.overlege

Med. avd. Fylkessykehuset. 5500, HAUGESUND

Hovig, Torstein

AJderspensjonist

Hasselveien 19,1344 HASLUM

Høgåsen, Kolbjørn

Ass.lege

Med. avd, Lillehammer fYlkessykehus, 2600 LILLEHAMMER

Hunderi, Odd Helge

Seksj.overlege.

Med. avd. Øsrfold Sentralsykehus, 1600 FREDRIKST AD

Iversen, Bjarne Magnus

Overl./Prof.

Med. avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN

Jakobsen, Amt

Sjeflege

Adm. Rikshospitalet, 0027 OSLO

Jansen, Helge

Seksj.overlege

Med. avd. Vest-Agder Sentr.syk 4604 KR.SAND

Jenssen, Trond

Overlege

Med.avd. Regionsykehuset, 9038 TROMSØ

Jervell, Jak

Overlege

Med.storavd. Rikshospitalet, 0027 OSLO

Julsrud, Joar

Seksjonsoverlege

Med. avd. Nyreseksjonen, .Regionsykehuset, 9038 TROMSØ

Jørstad, Storker

Overlege

Med. avd. Regionsykehuset, 7006 TRONDHEIM

Kjeldsen, Sverre Erik

Seksjonsoverlege

Hjertemed. avd. Med. Klin. Ulleval sykehus, 0407 OSLO

Kremer, Dag

Professor

Oregon Health Se. 3314 S.w.u.s, Vets Hospital, Pb.262 Po USA

Kronborg, Jens

Overlege

Med.avd. Fylkessykehuset, 2600 LILLEHAMMER

Langberg, Harald Chr.

Seksjonsoverlege

Nyremed. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO

Larsen, Anne

Overlege

Hjertemed. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO

Larsen, Else Wiik

Klinikkoverlege

Med. storavd. Aker sykehus, 0514 OSLO

Leivestad, Torbjørn

Overlege

IT!, Rikshospitalet, 0027 OSLO

Lie, Bastian

Overlege

Med. avd. Akershus Sentrals.h. , 1474 NORDBYHAGEN

Ljønes Finn

OvereIge

Med.avd. Buskerud SSH, 3002 Drammen

Listerud, Steinar

Overlege

Med. avd. Hedmark Sentralsykehus, 2400 ELVERUM

Lyngdal, Per Tore

Overlege

Med. avd. Telemark Sentral s.h. , 3700 SKIEN

Lysebo, Dag Einar

Ass.lege 2

Øyeavdelingen, Haukeland sykehus, 5021 BERGEN

1
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Lægreid, Inger Kann

Kst overlege

Med. avd. Regionsynehuset, 7006 1RONDHEIM

Lokkevik, Erik

Med.sjef

Roche Norge NS Postboks 41, Haugenstua, 0915 OSLO

Midtvedt, Karsten

Asslege

Nyremed.avd. Rikshospitalet, 0027 OSLO

Monn, Eirik

Overlege

Bafl)eklinikken, Rikshospitalet, 0027 OSLO

Murer, Fred. A.

Avd.overlege

Med. avd. Rana sykehus, 8613 SELFORS

Nordahl, Egil Henrik

Avd.overlege

Med. avd. Fykessjukehuset, 6101 VOLDA

Nordal, Knut Paul

Overlege

Med. storavd. Rikshospitalet. 0027 OSLO

Nordby, Gudmund

Avd.overlege

Akuttmed.k1in. Ulleval sykehus, 0407 OSLO

Ofstad. Jarle

Professor I

Med. avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN

Opdal, Anne

Overlege

Med. avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN

Os, Ingrid

Seksjonsoverlege

Nyremed. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO

Pape, Jan Fredrik

Overlege

Nyremed.avd. Telemark Sentralsjukehus, 3710 SKIEN

Paulsen, Dag

Overlege

Med. avd. Fylkessykehuset 2600 LILLEHAMMER

Paus, Povel Nicolay

Klinikkoverlege

Med. klinikk Ullevål sykehus 0407 OSLO

Radtke, Anders

Ass.lege

Nyremed.avd. Ullevål sykehus 0407 OSLO

Raouf, Nezar Hikmet

Ass.lege

Med.avd Østiold Fylkessykehus, 1600 Fredrikstad

Reisæter Anna Varberg

Overlege

Med.avd. RikshospitaJet, 0027 OSLO

Rogstad, Bård

Lege

MSD Norge NS , Postboks 458 Brakerøya, 3002 DRAMMEN

Rumpsfeldt, Markus

Overlege

Nyremed.avd Regionsykehuset, 9038 1ROMSØ

Rønning Bjornar

OvereIge

Med.avd, Sentralsykehuset i Rogaland , 40 II Stavanger

Sagedal, Solbjørg

Ass.lege

Med.avd. Rikshospitalet, 0027 OSLO

Saltvedt Erling

Avd.overlege

Med.avd. Vestiold Sentralsykehus, 3116 TØNSBERG

Sekse, lngegjerd

Overlege

Med.avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN

Selvig Kristian

Overlege

Med.avd. Buskerud SSH, 3002 Drammen

Skarbøvik Alv J.

Seksj .overlege

Med.avd. SSH i More og Romsdal, 6026 ÅLESUND

Skjærpe, Anne-Brit

Ass.lege

Med.avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN

Skjønsberg Helge

Asslege

Med.avd B, Rikshospitalet 0027 Oslo

Skjørten, Fredrik J

Alderspensjonist

Kirkeveien 27, 1322 HØVIK

Stefansen Dag

Sjeflege

Med.avd. Sandnessjoen sykehus, 8000 Sandnessjoen

Stenbæk, Ørnulf

Seksjonsoverlege

Nyremed. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO

Stenehjem, Aud

Overlege

Nyremed. avd. Ulleval sykehus, 0407 OSLO

Stenerud, Øyvind

Bedriftslege

DNB, Kongensgt. 18, Postboksll71 Sentrum, 0107 OSLO

Stokke, Eirik Schram

Ass.lege

Med avd. Rikshospitalet, 0027 OSLO

Strøm, Erik Heyerdal

Seksjonsoverlege

Patolol.lab. Ulleval sykehus, 0407 OSLO

Strømsæther, Carl Erik

Overlege

Med. avd. Østfold Sentralsykehus, 1600 FREDRIKST AD

Storset, Øyvind

Overlege

Med. avd. SSH i Akershus. , 1474 NORDBYHAGEN

Sund, Bjørn Stale

Stipendiat

AvdJor patologi, Rikshospitalet, 0027 OSLO

Svarstad, Einar

Overlege

Med. avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN

Sodal, Gunnar

Alderspensjonist

Røaveien 13 B. 0752 OSLO

Nefrologisk forum
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Tafjord, Anne-Beathe

Seksjonsoverlege

Med. avd. Sentralsjukehuset i MR, 6026 ÅLESUND

Thierley Micaela

Overlege

Med.avd. Haukeland sykehus, 5021 BERGEN

Ulrichsen, Helge

Overlege

Med.avd Harstad sykehus, 9400 HARSTAD

Van der Reijden, Janna

Dr.

Rør~ks

Walaas IGrsten

Ass.lege

Med.klinikk, Ullevål sykehus, 0540 Oslo

Wessel-Aas, Terje

Prakt. spesialist

Braarudgt. 2, P.b. 28, 3191 HORTEN

Westlie, Lars Odd

Sjeflege

Adm. Østfold Sentralsykehus, 1600 FREDRIKSTAD

Widerøe, Tor-Erik

Seksjonsoverlege

Medavd. Regionsykehuset, 7006 TRONDHEIM

Wiktorsson MaIS

Overlege

Sanitetsforeningens sykehus Orkdal.

Willassen, Yngvar J.

Overlege

Med.avd Haukeland sykehus, 5021 BERGEN

Øien Cecilia

Overlege

Med.avd. Regionsykehuset, 7006 TRONDHEIM

østensen, Jonny

Avd.leder

Avd eksp. bio. Nycomed AlS, P.b. 4220 Torshov, 0401 OSLO

Ånstad, Unni M.

Helsesjef

Byrådsavd.helse Oslo kommune, Rådhuset, 0037 OSLO

gate 18b, 2300 Hamar

Assosierte medlemmer
Andersen Knut-Jan

Prof.dr phil

Med.avd A. Haukeland sykehus 5021 Bergen

Kvan Ivan

Dr.phil

Betanien sykepeleieskole Vestlundvn 19, 5033 Fyllingsdalen

Dette er en liste over medlemmene basert på en blanding av opplysninger fra
dnlj, korrigert for enkelte nyere opplysninger som er kommet til oss. Vi mottar
gjeme tilbakemelding om endringer i din adresse- eller faktiske feil i
opplysningene
Det er som dere ser stadigflere medlemmer- vi ser på det som et sunnhetstegn
for foreningen. Men vi får ikke offentlig tilskudd basert på medlemstall

Har du forresten gjort deg opp noen tanker om programposter til 25års jubileet i
Kristiansand, eller har du et lite innlegg til Nefrologisk Forum?

Hvis noen mot formodning ikke vil ha sitt navn eller opplysninger på listen bes
dette meddelt redaksjonen: Dr Anders Hartmann, med.B. RH, 0027 Oslo,
Tlf 22868322 Eller e-mail:ahartman@online.no

Nefrologisk forum
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Norsk nyremedisinsk
forenings stipend 1998

Møter med særlig relevans
for nefrologer i 1998-1999

Styret i norsk forening for nyresykdommer har
besluttet å dele årets stipend på følgende måte:

Uten ansvar for mulige feil:

•

•

•

kr 15000- til Jøran Hjelmesæth , VSS
for prosjektet: Posttransplantasjonsdiabeles og kardiovaskulær risiko»
kr 15800- til Knut Aasarød, RiT for
prosjektet:« Wegeners granu/omatose
klinisk forløp»
kr 7000- til Branimir Draganov for
resiestøtte:« lSN i Buenos Aires, mai

7.vitenskapelige møte i Norsk Hypertensjonsforening, Ringebu 11. -14. mars 1999.

xv International Congress of Nephrology,
Buenos Aires, 2.-6. mai 1999
Nordiske nyredager (Nordie Conferenee on Renal diseases), Tampere, Finland 16.-19.mai
1999.

1999»

Det var i alt 5 søkere som søkte om totalt kr
72800-.

14th Scientific meeting of the Aiuerican Society
of Hypertension, New York 19.-22.mai 1999.

Janssen-Cilag stipend 1998

9th Euroepan Meeting on Hypertension, Milano
11.-14. juni 1999.

Styret i norsk forening for nyresykdommer har
etter avtale med representanter for firmaet
Janssen-Cilag 9/11-98 besluttet å dele årets
stipend på følgende måte:

9th Congress of the European Society for Organ
Transplantation (ESOT), Oslo 20.-24. juni
1999.

•
•

kr 20000- til Knut P NordaJ, RH for
prosjektet: «Kliniske og Immunologiske
senfølger av CMV infeksjon hos nyretransplanterte pasienter»
kr 10000- til Knut Aasarød, RiT for
prosjektet: «Tubulære funksjoner hos
pasienter med Sjøgrens syndrom»

Total utbetalingsramme var kr 30000-, det var
i alt 5 søkere som søkte om totalt kr 82000- .

EDTA Third Training course in Nephrology
Madrid 4.-5. september
XXXVI Congress of the European Renal Association (EDTA-ERA), Madrid 5.-8. september
1999.
European Society for the Study of Diabetes
(EASD), Brussel 27.september-2.oktober 1999.
XXXVII Congress of the European Renal Association (EDTA-ERA), Nice 2000.

Signe og Albert Bergsmarkens fond 1998
Styret (Kl.Berg, Erik Bakke, Bjarne Iversen)
fordelte 12/5 1998 midlene som følger:
Knut Aasarød
Hege Christensen
Egil Fossum
Jøran Hjelmesæth
Tommy Wessel Nordeng
Solbjørg Sagedal
I
Ståle Sund
Tale Nordby Wien
Anders Åsberg

Jeg håper det er noen som vil
være med til Finland og
Nordiske nyrednger i mai
1999. - Vi bør vel vise at vi
fortsatt støtter nordisk
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Som dere ser er det endelig
blitt rift om stipendene.
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HUSK:

«9th Congress
of the European
Society for
Organ
Transplantation
(ESOT), Oslo
19.-24. juni
1999»
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Nefrologisk forum

Møter med særlig relevans
for nefrologer i 1998-1999

Transplantasjonskongress
i Oslo i juni 1999.

Universitetskurs:

Det er en stor begivenhet på kongressfronten
i Oslo 20.-24. juni 1999. Den 9.ESOT kongressen ( Congress of Ibe European Society
for Organ Transplantation) blir avholdt i
Oslo: Dette er en meget stor kongress, vi
venter over 2000 delegater. Congrex er
teknisk arrangør. og møtene vil finne sted på
kongressenteret på Sjølyst i Oslo.

Serie I , Trinn 2: Bergen

GlomerulonefrittJhypertensj on
Uib. kurs nr B-, 8.-9januar 1999.
Fredag 1500-1800, lørdag 0900-1200
Se tidsskriftet dnlf.
Serie I , Trinn 3+ Serie 2, Trinn I : Trondheim

Ekstrakorporal blodrensing
Universitet i Trondheim 16.-17 april 1999
Fredag 1500-1800, lørdag 0900-1200
Se annonsering som kommer i tidsskriftet dnlf
Deltakere i serie I kan søke nyremedisisnsk
forening om stipend for deltakelse på avsIuutende kurs i USA, det vil sannsynligvis bli :

13th comprehensive Nephrology Review Course
Generell nefrologi, dialyse og tx.
Beverly Hills CA 2.-8. oktober 1998
Serie 2. Trinn 2: Oslo

Kardiovaskulær sykdom hos nyrepasienter og nyretransplanterte
Uio, 15.-16. oktober 1999
Se annonsering som kommer i tidsskriftet dnlf
Serie 2, Trinn 3: Bergen

GlomerulonefrittJhypertensjon
Uib. kurs nr B- , 7.-8januar 2000.
Deltakere i serie 2 kan søke nyremedisisnsk
forening om stipend for deltakelse på avslutende kurs i USA liknende opplegget etter serie
I , det er enda ikke fastlagt men det kan bli på
våren år 2000.

,
•

Nyremedisinsk forening uttrykker sin
store takknemlighet overfor Pfizer
som ved sitt initiativ har gitt oss muligheten til å dele ut inntil 10 slike
stipender årlig de nærmeste to årene .

ESOT er en kongress hvor mange klinikere
deltar, spesielt nefrologer og kirurger som
arbeider med transplantasjon, men også immunologer med flere. Det er sendt inn en
rekke norske bidrag til kongressen, både fra
nefrologer og kirurger
Dette er en kongress som blir god både faglig
og sosialt, og jeg oppfordrer nefrologene til å
delta.
Stipendmidler finnes og dnlf fonds likesåskal du ikke til ISN i Buenos Aires kan du
heller reise til ESOT i Oslo!

ESOTeren
kongress hvor
klinisk
transplallfasjon
står sentralt
Nærmere
opplysninger fåes
av Congrex:
Postboks 2694
Solli, 020-1 Oslo
tlf 22561930,
fax . 22560541
el/er
transplantasjonskoordinator ved
RH

