
Norsk nyremedisinsk forening • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Leder Marit Dahl Solbu • Nyreseksjonen, 
Medisinsk Klinikk • Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø • 9038 Tromsø • Telefon 77626000 • marit.solbu@unn.no • 
www.nephro.no 
 

 
 
  

                   

        

 

  

Årsberetning for Norsk Nyremedisinsk Forening 

 
For perioden 15.11.18 – 27.11.19 

 

STYRET 
Styret har i hele perioden bestått av: 

 

Marit Dahl Solbu      - leder                                                                                    

Renathe Rismo   - kasserer/sekretær 

Lasse Gøransson                            - medlem  

Rannveig Skrunes   - medlem 

Marta Morawska-Zegzdryn  - medlem (LIS) 

Bartlomiej J Witczak                         - varamedlem  

Morten Bækken   - varamedlem 

  

 

 

ANTALL MEDLEMMER 25.11.19 (per 06.11.18) 
 

 

Totalt:                                            274  (272)      

 

Æresmedlemmer                                  5 (4)  

 

 

MØTEAKTIVITET 
 

Kvalitetsdagen og samarbeidsmøtet  

fant sted på hhv på OUS Ullevål og OUS Rikshospitalet 15.11.18 og 16.11.18. Oppmøtet var 

bra og det faglige programmet godt.  

 
«Mayo-møtet» 
De nyremedisinske miljøene i Trondheim og Bergen, i samarbeid med Mayo-klinikken, 

Minnesota, USA, arrangerte fagkonferanse på Scandic Nidelven hotell i Trondheim 11. - 

13.09.19. Professor Knut Aasarød ledet forberedelsene til og gjennomføringen av konferansen, 

og foreningen var samarbeidspartner. Møtet hadde høy deltakelse fra de norske nefrologiske 

fagmiljøene. Foredragsholdere fra Mayo-klinikken, andre sentra i USA og Europa samt norske 

universitetsklinikker bidro med faglig innhold, og programmet holdt meget høy kvalitet.  
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Norsk Indremedisinsk Forenings Høstmøte  

ble arrangert i Oslo 17.-18. 10.19. Nyreforeningen takker Thomas Knoop fra Haukeland 

Universitetssykehus, som deltok som foredragsholder. Tema for hans foredrag var «IgA-

nefropati, ny innsikt om prognose og behandling». 

 

Andre møter  

Nordic Society of Nephrology arrangerte kongress i Turku/Åbo i Finland (30.08. -02.09.19). 

Flere nordmenn bidro til det faglige programmet med foredrag og postere, og et titalls norske 

nefrologer/LIS var med som kongressdeltakere. Lederne av de nordiske nyremedisinske 

foreningene holdt lunsjmøte og diskuterte potensielle samarbeidsarenaer inkl. muligheten for 

regelmessige møter per Skype/telefon.  

 

Arrangøren av NephroUpdate dekket kursavgiften for fire av foreningens medlemmer. Kurset, 

som holder høy faglig standard, gikk av stabelen i Praha i september 2019. 

 

Nyreforeningens medlemmer har ellers deltatt på ulike internasjonale møter/kongresser, som 

ASN Kidney Week, ERA-EDTA, ESH og diverse transplantasjonskongresser.  

 

 

STYREMØTER I FORENINGEN 
Det har vært to ordinære styremøter (Kristiansand, 05.-06.09.19 og Oslo 27.11.19). Ellers har 

kommunikasjonen innad i styret foregått via e-post. 

De viktigste sakene har vært: 

 

- Spesialistutdanningen i nyresykdommer:  

Denne saken er fremdeles høyaktuell, ikke minst fordi den nye ordningen trådte i kraft 

01.03.19. Spesialitetskomiteen har høsten 2019 vurdert alle helseforetakenes søknader om 

godkjenning som utdanningsinstitusjon for spesialiteten nyresykdommer. Det lot seg dessverre 

ikke gjøre å finne tidspunkt for fellesmøte mellom spesialitetskomiteen og styret for å 

diskutere dette nærmere.  

Spesialitetskomiteen og kurskomiteen har, i samarbeid med styret og de involverte 

universitetssykehusene, skissert en overordnet plan for de seks obligatoriske LIS-kursene (kurs 

i fysiologi/patofysiologi, elektrolytter/syre-base, hypertensjon, transplantasjon, dialyse og 

glomerulonefritter). Det planlegges at kursene skal legges til faste ukenumre, alle kurs 

arrangeres hvert annet år, og to og to kurs alternerer i fast ukenummer og arrangeres av én eller 

to faste kursarrangører.  

I tillegg har styret i samarbeid med spesialitetskomiteen og kurskomiteen utarbeidet forslag til 

vedtektsendring som omhandler endret sammensetning av og mandat for kurskomiteen. Dette 

gjøres som en harmonisering mot de nye kravene fra helsemyndighetene om kurskomiteer 

tilknyttet de obligatoriske kursene.  

 

- Utarbeidelse av plan for obligatorisk etterutdannelse av spesialister 
Legeforeningen har i flere år arbeidet for å etablere obligatorisk etterutdanning for 

legespesialister og vedtok i 2016 en felles skisse for poengberegningssystem. Høsten 2019 har 

Legeforeningen bedt alle de fagmedisinske foreningene om å utarbeide konkrete forslag til 

faglig innhold med aktiviteter for etterutdanning i sin spesialitet, og en arbeidskomite 

bestående av medlemmer fra spesialitetskomiteen, kurskomiteen og styret arbeider med saken. 

Fristen for ferdigstillelse er utsatt, og forslaget skal forankres i foreningens årsmøte 2020. 
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- UEMS felles europeisk nefrologisk eksamen: 

Styret tilbød også i 2019 støtte til påmelding, reise og opphold for inntil to medlemmer som 

ville gjennomføre denne eksamenen. Bartlomiej J Witczak (AHUS) og Ulla Dorte Mathisen 

(UNN) meldte seg, og begge bestod eksamen. Styret gratulerer og takker for innsatsen. Til 

tross for at det fremdeles ikke finnes insitamenter i form av f.eks. lønnsøkning knyttet til slik 

sertifisering, ønsker styret at norske nefrologer skaffer seg mer erfaring med ordningen og har 

derfor besluttet å støtte 1-2 kandidater økonomisk hvert år også i 2020 og 2021. 

 

- Kvalitetsdag og Samarbeidsmøtet 2018 og 2019 

Kvalitetsdagen har de siste to årene vært tellende med 7 kurstimer for spesialiteten 

nyresykdommer (gammel ordning). Igjen vil foreningen takke kurskomiteen, samt miljøene på 

OUS Ullevål og Rikshospitalet, for god planlegging og gjennomføring av disse viktige, årlige 

møtene.  

 

- Planlegging av Vårmøtet 2020 
Styremøtet september 2019 ble avholdt i Kristiansand, som er lokalisasjonen for Vårmøtet 

2020. Sammen med leder av kurskomiteen, representanter fra lokal arrangementskomite og 

representant fra konferansearrangør Gyro ble en halv dag av høstens styremøte avsatt til 

planlegging av møtet, som går av stabelen 27.-29.05.20. 

 

- Representasjon i ulike offentlige utvalg/fora 
a. «Mine Behandlingsvalg», forankret ved Samvalgssenteret, Universitetssykehuset 

Nord-Norge i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter, har i flere år jobbet med 

et digitalt samvalgsverktøy for pasienter med kronisk nyresykdom. Det har vært 

problematisk at det nyremedisinske fagmiljøet ikke har vært involvert i arbeidet. 

Samvalgssenteret har i 2019 erkjent problemet og opprettet en styringsgruppe. 

Nanna von der Lippe, OUS Ullevål, er foreningens representant i gruppa.  

b. Legemiddelverkets kjernegruppe (som bl.a. erstatter Blåreseptnemnda og 

Bivirkningsnemnda): Sadollah Abedini og Tore J. Olaussen. 

 

- Andre saker 
Foreningens engasjement i lokal organisering av nyremedisinsk virksomhet. Styret har 

behandlet et par henvendelser vedrørende reorganisering av nefrologisk virksomhet i et 

geografisk område samt nyremedisinsk vaktordning. Det har vært enighet i styret om at 

foreningen ved behov kan uttale seg på generelt grunnlag, f.eks. om økende behov for 

nyremedisinsk kompetanse, men at det ikke blir riktig av styret å komme med uttalelser av 

fagforeningspolitisk art som primært impliserer lokale forhold.  

 

«Kloke valg». Mange fagmedisinske foreninger deltar i denne kampanjen. Nyreforeningen har 

foreløpig valgt ikke å bruke ressurser på aktiv deltakelse med egne tiltak. 

 

Profilering av foreningen i Tidsskriftet. Tidsskriftet for den norske legeforening presenterer de 

ulike fagmedisinske foreningene gjennom en serie artikler formulert som intervjuer med 

foreningens leder. Vår forening ble profilert i september 2019.  

 

Fellesundervisning via videokonferanse. På Årsmøtet 2018 ble det vedtatt å iverksette forsøk 

med regelmessige fagmøter avholdt på videokonferanse. Dette arbeidet har foreløpig ligget på 

vent grunnet andre, mer presserende oppgaver for kurskomiteen. 
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UTVALG OG KOMITEER 

Spesialitetskomiteen t.o.m. 31.12.18 

Bård Waldum-Grevbo (leder), Inger Karin Lægreid, Bjørn Egil Vikse, Ulla Dorte Mathisen, 

Inga Strand Thorsen (YLF-representant). 

Varamedlemmer: Bjørn Odvar Eriksen, Rolf Espen Falk Christiansen. 

Spesialitetskomiteen f.o.m. 01.01.19 

Bård Waldum-Grevbo (leder) (2019-2020), Bjørn Egil Vikse (2019-2020), Ulla Dorte 

Mathisen (2019-2022), Maria Anita Radtke (2019-2022), Inga Strand Thorsen (LIS/Fuxx-

representant) (2019-2022 2022 [evt. tidligere dersom ferdig spesialist før 2022]). 

Varamedlemmer: Thor Kristian Støle (2019-2022), Rolf Espen Falk Christiansen (2019-2020). 

Varamedlem for LIS/Fuxx-representant: Dag Olav Dahle (2019-2022 [evt. tidligere dersom 

ferdig spesialist før 2022]) 

Fagutvalg for leger i spesialisering (Fuxx)  

Marta Morawska-Zegzdryn 

Dag Olav Dahle 

Inga Strand Thorsen 

Knut Asbjørn Rise Langlo 

Guri Stokke 

 

Valgkomiteen 

Egil Hagen, (leder), Cecilia M. Øien og Karsten Midtvedt. 

Kurskomiteen 

Helga Gudmundsdottir (leder), Hallvard Holdaas, Knut Asbjørn Rise Langlo og Bård 

Waldum-Grevbo (leder av spesialitetskomiteen). Fra ca. 01.10.19 har Dag Olav Dahle vært 

fungerende representant fra OUS Rikshospitalet. 

 

ERA-EDTA Activation Committee 
Bartlomiej J Witczak er med fra Norge. 

 

ISN Western European Board 
Hans-Peter Marti (core group member) 

Marit Dahl Solbu er f.o.m. 01.10.19 medlem på vegne av Norsk nyremedisinsk forening 

Regnskap og revisjon: 
Styret i NNF har engasjert revisjonsfirmaet RSM Norge AS og regnskapsfirmaet Azets Insight 

AS. 

 

Desisorer 

Aud Stenehjem og Hallvard Holdaas. 

 

NEFROLOGISK FORUM  
Forum har kommet ut i ett nummer så langt i år, og ytterligere ett nummer forventes før 
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årsskiftet. Elisabeth Hagelsteen Kvien går ved årsskiftet 2019/-20 av som redaktør etter 6 år. 

Foreningen takker henne helhjertet for det omfattende arbeidet hun har lagt ned i tidsskriftet 

vårt! Samtidig ønsker vi hennes arvtaker, Hege Tho Stokstad, velkommen og lykke til med 

oppgaven. 

 

NYREFORENINGENS NETTSIDE 
Foreningens internettside www.nephro.no er hyppig brukt av medlemmene. Bjørn Egil Vikse 

har bygget opp siden og i årevis fungert som redaktør. I løpet av høsten 2019 har han valgt å 

overlate oppdraget til sin etterfølger Dag Olav Dahle. Foreningen retter en stor takk til Bjørn 

Egil Vikse og har tillit til at hans arvtaker også vil utføre oppgaven på en utmerket måte. 

Muligheten for å legge siden under Legeforeningens nettside har vært vurdert, men er 

foreløpig utsatt.  

 

ØKONOMI 
Foreningens økonomi er tilfredsstillende.  Medlemsmassen er gradvis voksende.  

 

 

STIPENDER 
Foreningen har som vanlig bidratt med frie forskningsmidler for å støtte nyremedisinsk 

forskning.  

 

 

ANNET 
Verdens Nyredag 14. mars 2019 

Tema for årets Verdens Nyredag (andre torsdag i mars) var «Kidney Health for Everyone 

Everywhere». I likhet med foregående år ble en felles pressemelding sendt ut fra NNF og 

LNT.  

 

Nominasjon av kandidat fra Norge til rådet i ERA-EDTA 
Nyreforeningen støttet aktivt Hans-Peter Marti sitt kandidatur som representant til rådet i 

ERA-EDTA også i 2019. I konkurranse med sterke kandidater fra folkerike land i Sentral-

Europa ble han dessverre heller ikke denne gangen valgt inn. 

 

 

DISPUTASER 
 Veronica Krogstad (desember 2018); “Studies of hepatic, intestinal and renal 

pharmacokinetic processes contributing to variability in drug disposition and response”. 

Universitetet i Oslo. 

  Erlend Johannessen Egeland (juni 2019); “Pharmacokinetic challenges in renal 

replacement therapy”. Universitetet i Oslo. 

 Marius Altern Øvrehus  (november 2018); “A translational medicine approach to 

hypertensive nephropathy: prevalence, diagnosis, and pathophysiology”. Norges 

teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim. 

 Lea Zoe Landolt (januar 2019); “Epithelial-to-mesenchymal transition in clear cell 

renal cell cancer and renal fibrosis”. Universitetet i Bergen. 

 Øystein Solberg Eikrem (juni 2019); “New methods clear the dust off old biopsies: 

RNA sequencing of FFPE kidney biopsies”. Universitetet i Bergen.  

http://www.nephro.no/
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 Vidar Tor Nyborg Stefansson, (juni 2019); “Obesity, renal hyperfiltration and 

glomerular filtration rate decline in the general population”, UiT Norges Arktiske 

Universitet. 

 

 

Foreningen gratulerer kandidatene og de respektive forskningsmiljøene. 

 

 

 

 

Oslo 27.11.19 

 

 

Marit Dahl Solbu        Renathe Rismo   

Leder         Sekretær  

 

 

 

 
 


