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Årsberetning for Norsk Nyremedisinsk Forening 2016 
 
 
Årsberetning for perioden 27/11-15 – 24/11-16. 
 
STYRET 
Styret har bestått av: 
 
Egil Hagen        - Leder                                                                                    
Marius Altern Øvrehus  - kasserer/sekretær 
Lasse Gøransson                            - medlem  
Renathe Rismo   - medlem 
Anna Varberg Reisæther                    - medlem 
Bartolomiej J Witczac                        - varamedlem  
Rannveig Skrunes   - varamedlem 
  
 
 
MEDLEMMER (per 22.11.2016) 
 
 
Totalt:                                              264 (254)      
 
Æresmedlemmer                                  8 (5)  
 
 
MØTEAKTIVITET 
 
Kvalitetsdagen og samarbeidsmøte  
Fant sted på hhv på Ullevål og Rikshospitalet 26. og 27.11.15, med godt oppmøte og et bra 
faglig program.  
 
Vårmøtet i Bergen 
Vårmøtet ble avholdt på Scandic Ørnen Hotell i Bergen 8.-10. juni 2016. Det var et vellykket 
arrangement med en blanding av innsendte bidrag og inviterte foredragsholdere. Mange gode 
innlegg, spesielt mange og fine bidrag fra nyremiljøet i Bergen. Trivelig festmiddag på Fløyen 
med fin utsikt over Bergen i sol, taler fra sentrale personer i miljøet og underholdende korsang. 
Vi takker den lokale arrangementskomiteen og vitenskapelig komite for et meget godt 
arrangement. 
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Norsk Indremedisinsk Forenings Høstmøte  
Fant sted i Oslo 13.-14. oktober 2016. 
Bård Waldum-Grevbo holdt innlegg: Dialysebehandling ved akutt nyreskade: når, hvem og 
hvordan.  
Hans-Peter Marti holdt innlegg: Komplementhemming i moderne behandling av 
nyresykdommer. 
 
Andre møter  
Trondheim-Mayo-møte i Trondheim august 2016: Tre dagers møte med bredt faglig program 
og gode foredrag fra Mayo-miljøet samt fra norske foredragsholdere. Deltakere fra rundt 
omkring i Norge. Takk til Trondheims-miljøet og Knut Aasarød for arrangementet. 
Noen av medlemmene har deltatt på de store internasjonale kongressene, hvor flere norske 
arbeider har blitt presentert, bla på ERA-EDTA i Wien og på ASN i Chicago. 
Lederen har skrevet presentasjon av NNF i ERA-EDTA Flash, som publiseres til ERA-EDTA-
medlemmer. 
Egil deltok i møte i prioriteringsutvalget, sammensatt bl.a. av ledere fra regionale helseforetak, 
allmennmedisin, pasientorganisasjoner. Egil orienterte om dialyse og -alternativer (HD, PD, 
HHD). Pasientrepresentant talte for PD. Positiv tilbakemelding fra utvalget om PD. Tromsø 
eksempel på mye PD. 
 
 
 
STYREMØTER I FORENINGEN: 
Det har vært avholdt to ordinære styremøter, i juni og november. 
De viktigste sakene har vært: 

- Standardisering av utdanning: ERA-EDTA har sammen med «The European Union 
of Medical Specialists» (UEMS) utviklet en eksamen («European Certificate in 
Nephrology»). Hensikten er å harmonisere opplæring og utdanning innen nefrologien i 
Europa. Eksamen er primært for yngre nefrologer/erfarne LiS-leger. Første eksamen 
mars 2017. Bård Waldum-Grevbo var på møtet og har orientert styret. NNF vil støtte 
dette prosjektet ved å sponse påmeldings- og reiseutgifter til to kandidater. 
 

- Ny spesialitetsstruktur: Forslag til ny spesialitetsstruktur har konkrete krav til 
veiledning og kursing, samtidig som utdanninga skal ta kortere tid. Konflikt mellom 
faste stillinger og utdanningsstillinger. Styret synes det er problematisk at mer tid til 
veiledning/kurs skal tas fra den kliniske og pasientnære arbeidsdagen. Det er heller 
ikke skissert hvordan dette skal gjennomføres praktisk uten økte midler eller flere 
stillinger. Tas opp til diskusjon også seinere. Spesialitetskomiteen har gjort en stor jobb 
med å utarbeide disse læringsmålene. 
 

- Nefrologisk Forum: Styret synes det er interessant med presentasjon av de forskjellige 
avdelingene, ansatte, vitenskapelig produksjon, bilde av ansatte, og aktuell aktivitet. 
Hvis vanskelig å bidra, vil kort resyme av avdelingas ansatte og aktivitet være nok, og 
senke terskelen for bidrag. Foreninga ønsker å få med bidrag fra lokalsjukehusene også, 
ikke bare univ.sykehusene. 

 
- ERA-EDTA i Oslo 2023?: Det er med hjelp fra Norway Convention Bureau og Visit 

OSLO sendt inn en formell søknad om å få dette arrangementet til Oslo. Vi har fått 
tilbakemelding om at 2022 ikke er aktuelt, og vil få beskjed om 2023 seinere.  
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- Kvalitetsdag og Samarbeidsmøtet 

Tusen takk til Programkomiteen og miljøet på Rikshospitalet. 
 
 

 
UTVALG OG KOMITEER: 

Spesialitetskomiteen: 
2014-2017: Bård Waldum-Grevbo (leder), Inger Karin Lægreid, Bjørn Egil Vikse, Ulla Dorthe 
Mathisen, Mari Melbye (YLF-representant). 

Varamedlemmer: Bjørn Oddvar Eriksen, Rolf Espen Falk Christiansen. 

Valgkomiteen: 

Cecilia M Øien, (leder), Harald Bergrem, Anders Hartmann. 

Kursutvalget 
Helga Gudmundsdottir (leder), Hallvard Holdaas, Knut Asbjørn Langlo og Bård Waldum-
Grevbo (leder av spesialitetskomiteen). 
 
Komiteen har vært aktivt involvert i utarbeidelse av programmet til Kvalitetsdagen 2016 og 
programmet for Vårmøtet samt å finne foreningens foredragsholdere til Indremedisinsk 
Høstmøte.  
 
ERA-EDTA Activation Committee: Bartek Witczak ble med fra Norge. 

 

Regnskap og revisjon: 

Styret i NNF har engasjert revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen og regnskapsfirmaet Visma.  

Desisorer 

Ingrid Os og Hallvard Holdaas. 

 
NEFROLOGISK FORUM 
Forum har utkommet med to nummer i 2016, kun i elektronisk utgave slik vi har gjort det de 
siste årene.  Ordningen med at ansvaret for det faglige innholdet roterer mellom 
universitetssykehusene har fungert og blir videreført.  Vi takker redaktør Elisabeth Hagelsteen 
Kvien for det betydelige frivillige arbeidet hun legger ned for foreningens eget tidsskrift.    
 
 
 
ØKONOMI 
Foreningens økonomi er tilfredsstillende og medlemsmassen er økende.  
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STIPENDER 
 
Norsk Nyremedisinsk Forening har bidratt med frie forskningsmidler for å støtte 
nyremedisinsk forskning. Midlene kommer i år i sin helhet fra Unifor og Norsk Nyremedisinsk 
Forening. 
 
 
 
ANNET 
 
Verdens Nyredag 10. mars 2016 
Årets tema var «Nyresykdommer og barn – Gjør noe tidlig for forebygging». Felles 
pressemelding fra NNF og LNT ble sendt ut i samarbeid med pressekontoret i DNLF.  
 
 
 
DISPUTASER: 
Ivar Anders Eide, Universitetet i Oslo 
Thea Anine Strøm Halden, Universitetet i Oslo 
Hege Pihlstrøm, Universitetet i Oslo 
Christina Dørje, Universitetet i Oslo 
Fadl Elmula Fadl, Universitetet i Oslo 
Pascal Ruggajo, Universitetet i Bergen 
Hilde Storhaug, Universitetet i Tromsø  
 
Foreningen gratulerer. 
 
 
 
 
Oslo 24.11.16 
 
 
Egil Hagen        Marius Altern Øvrehus   
Leder         Sekretær  
 
 
 
 
 


