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Møtereferat	  Norsk	  nyremedisinsk	  forening	  
Lillehammer hotell, Lillehammer 6. juni 2012 
 

Møtetema:	   Styremøte	  

Til:	   Styremedlemmene	  

Kopi:	   www.nephro.no	  

Dato	  dok:	   06.06.12	  

Dato	  møte:	   06.06.12	  

Referent:	   Anne	  Kristine	  Fagerheim	  

Tilstede:	   Cecilia	  M.	  Øien,	  Aud-‐E.	  Stenehjem,	  Anne	  Kristine	  Fagerheim,	  Rune	  Bjørneklett	  

Forfall:	   Marius	  Altern	  Øvrehus	  

Referat	  godkjent	  i	  styremøte	  13.09.12	  

 
Saksliste	  (følgende	  saker	  ble	  drøftet/orientert	  om):  
	  
Saksnr.:	   Sakstittel/-‐innhold	   Ansvar	   Frist	  

20/12 Godkjenning av referat fra styremøte 23.03.12 
 
Vedtak: Referatene er godkjent.  

  

21/12 Vårmøtet 2012 
Styret gjennomgikk det faglige programmet og de praktiske 
detaljene rundt arrangementet. Det er 77 påmeldte, litt færre enn i 
2010. Usikkert hvorfor. I foreningens time planlegger man å 
orientere om kunnskapssenterets nedsetting av arbeidsgruppe for å 
vurdere kostnadene ved de ulike dialyseformene,  Helsedirektoratets 
arbeid med vannkvalitet, diskutere etterutdanning, og oreintere om 
Facebook-side. 
 
Vedtak: Styret er tilfreds med det faglige programmet og vil forsøke 
å avklare hvorfor det er færre påmeldte enn tidligere år. 

  

22/12 Nordiske nyredager 2015 
Norsk nyremedisinsk forening har ansvaret for å arrangere Nordiske 
nyredager i 2015. Ulike alternative for hvor man kan ha møtet 
diskuteres. 
 
Vedtak: Styret ønsker å arrangere Nordiske nyredager 2015 i 
Stavanger og nyreavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus 
forespørres om å være medarrangør. 

 
 
 
 
 
 
Cecilia 

 

23/12 Uremiskjema 
Stenehjem informerte om de endringer på skjemaet som HELFO 
planlegger. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. Uremiskjemaet vil bli 
fortløpende oppdatert på foreningens hjemmeside. 

 
 
 
 
Aud 
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24/12 Vannkvalitet. Henvendelse fra Helsedirektoratet. 
Helsedirektoratet har tatt opp igjen saken med en veileder i 
vannkvalitet ved dialyseavdelingene. Tidligere har det vært foreslått 
at saken skulle videresendes til RHFene for videre behandling. 
Helsedirektoratet vurderer imidlertid nå om de I den videre 
prosessen skal engasjere en kompetent fagperson til å bearbeide de 
innspillene vi har fra Norge og internasjonalt og komme med et 
forslag til veileder. Nyreforeningen er bedt om å komme med 
forslag på aktuelle fagpersoner. 
 
Vedtak: Styret vil ut fra diskusjonen  kontakte aktuelle personer i 
nyremiljøet og forespørre om de kan tenke seg å ta på seg dette 
oppdraget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cecilia 

 

25/12 Henvendelse fra legemiddelfirma 
Styret har fått en henvendelse fra et legemiddelfirma som ønsker å 
utvide samarbeidet med foreningen. 
 
Vedtak: Styret finner det ikke aktuelt nå å gå inn i denne typen 
utvidet samarbeid. Firmaet gis tilbakemelding på dette. 

 
 
 
 
Cecilia 

 

26/12 Henvendelse fra LNT 
Styret har mottat en henvendelse fra LNT som ønsker å delta med 
en representant på foreningens vårmøte. Det har ikke vært slik 
deltakelse ved tidligere vårmøter. 
 
Vedtak: Saken tas opp med medlemmene under Foreningens time på 
vårmøtet. 

  

27/12 Orienteringssaker 
 
Kunnskapssenterets dialyseprosjekt 
Kunnskapssenteret har igangsatt følgende prosjekt: ” Vurdering av 
effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av ulike dialysetyper hos 
pasienter med alvorlig nyresvikt i Norge. Følgende dialyseformer 
ønskes sammenlignet: 1) Hemodialyse (HD) i sykehus, 2) 
selvadministrert HD i sykehus, 3) HD i satelittenheter (sykehjem, 
distriktsmedisinske sentre), 4) hjemmehemodialyse (HHD) og 5) 
peritoneal dialyse (PD) hjemme etter opplæring og oppstart i 
sykehus.  Aud Stenhjem er oppnevnt som medlem i 
prosjektgruppen og Cecilia Øien er utnevnt som ekstern fagfelle. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering og vil orientere 
medlemmene under Foreningens time på vårmøtet. 

 
 

 

28/12 Eventuelt 
 
NNF på Facebook 
Det er kommet forslag fra flere medlemmer om at nyreforeningen 
oppretter en Facebook-side  som medlemmene kan bruke for mer 
uformelt gjøre avtaler i forbindelse med kongresser, fagmøter etc. 
 
Vedtak: Styret oppretter en Facebook-side til dette formål som et 
prøveprosjekt. Prosjektet får evalueres på årsmøtet. 

 
 
 
 
 
 
 
Anne 
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Vårmøte 2014 
 
Vedtak: Avholdes i Oslo/Osloområdet 11.-13. Juni. 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Norsk nyremedisinsk forening 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


