
FuN møte 31.05.21 
Rekkefølge oppdatert I henhold til faktisk møtestruktur.  
Til stede: Ruth Strømmen (leder), Kari Wiig Stangeland, Bjørn Helge Haug, Øyvind 
Isaksen og Magnus Holter Bjørkto (referent).  
Fraværende: Ulf Øisang (kort opptreden på initiale digitale plattform, der han minnet oss alle 
hva vi gikk glipp av, fra sitt kafebord i solen).  
 

1. Ordstyrer (RCS) og referent? Referent: Magnus  
2. Status fra sist – Ruth orienterer 

a. Leder MS positiv til markering ved oppnådd spesialistkompetanse  
b. Økonomi: forenings penger forbeholdes faglig virksomhet 

Markeringen bør derfor ikke koste noe – type opplesning av navn og 
applaus? Mindre rom for blomster (uansett upraktisk for 
langreisende) eller diplom.  

3. Fuxx møte 
Ruth gikk gjennom referat fra møtet (sendt ut med innkallingen). Eksempler 
på hva andre FuXX gjør:  

Kritisk vurdere og løfte bekymringer rundt ny spesialistutdanning – 
omfang og relevans  
Middager/sosialt ifm kurs  
Pamflett/blad 
Utveksling – samarbeid med europeiske søsterforeninger  
Alle får noe penger fra sin moderforening (10-50 000) 

4. Midler: “stash”, penger til mat/drikke  
Brus/godteri/klær for å skape engasjement rundt generalforsamling og 
forening  
Nyre-Pepperkakeform?  
Øyvind tar opp med styret i NNF et ønske om en beskjeden økonomisk 
ramme for å skape aktivitet i forbindelse med kurs/generalforsamling. 
Basert på viktigheten av sosial omgang internt i faget, inkludert det å kjenne 
den man treffer på telefon ved samarbeid om pasienter, donor/recipient-par 
etc.  

5. FuN  
a. Organisering: alle helseforetak representert (sjelden blant andre 

Fuxx) 
b. Formelle oppgaver: representanter til spesialistkomite, kurskomite og 

faglandsrådet 
c. Ellers skal FuXX være styrt av deltakernes behov: what is our 

mission? 
Påpeke regionale forskjeller? Spørre blant medlemmene/questback?  
Møtedeltakerne er enige om at Del3-målene er noenlunde fornuftige, 
mens del 2 er mer overdimensjonert – men utenfor vårt mandat.  
Fort omfattende å samle inn og sammenstille/tolke questback fra alle.  
Enes om å ta opp på generalforsamling og så vurdere behov for 
questback 



d. Trenger FuN egen website?   
Nei. Nephro.no er meget tilfredsstillende.  

6. Regler for rekruttering og valg av FuN medlemmer: obs rekrutteringsvansker 
Makstid på 3 år før man i hvert fall stiller plassen til disposisjon. Søke å finne 
arvtakere fra andre sykehus i sitt RHF.  

7. Oversikt nyreLiS 
a. Fått innsendt fra dere og fra legeforeningen, men ingen formell liste 

ennå 
Ruth sammenstiller og sender ut for dobbeltsjekk. (Skal i første 
omgang brukes til reklame/innkalling for årsmøte og 
generalforsamling) 

b. Facebook gruppe – lite brukt 
Får ligge brakk frem til mere aktivitet (når pandemi tillater)  

8. Generalforsamling  
a. I relasjon til årsmøte: kvalitetsdagen er travel, må tas under et 

foredrag. Foreslår ‘vannkvalitet ved dialyse’ da det ble holdt under 
årets dialysekurs så flere LiS hatt anledning til å høre det da. Tas opp 
med i kurskomite og leder kurskomite av Ruth. 

b. Fellesmøte med styret? 
Må bli digital. Årsmøtedagen er full.  

c. Møte med spesialistkomiteens leder angående implementering nye 
spesialistutdanningen? 
Ikke aktuelt inntil vi har noe å komme med.  

9. Annet 
 

Videre plan:  
• Øyvind sonderer økonomi/budsjett på styremøte i morgen 
• Ruth jobber på Nyre-LIS oversikten og sender til dobbeltsjekk  
• Ruth diskuterer med møteleder Kvalitetsdag for å tilrettelegge for FuN 

generalforsamling.  
 

 


