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Dato dok: 29.11.2017 
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møte: 
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Referent: Renathe Rismo 

Tilstede: Egil Hagen, Anna V. Reisæter, Lasse Gøransson, Renathe Rismo, Marius Altern Øvrehus 

(siste del av møtet) 

Forfall: Marius Altern Øvrehus i første halvdel av møtet 

Referat godkjent i styremøte …… 

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksn

r.: 
Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

1/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent. 

  

2/12 Referat fra styremøtet 06.09.17 

Vedtak: Godkjent. 

  

3/12 Planlegging av Vårmøtet 2018  

Budsjett: budsjett er oversendt i oppdatert form i dag og 

gjennomgås. Flere punkter er uklare; antall utstillere er ikke 

klart, stipulerte inntekter fra disse er ikke riktig kalkulert for 

ulikt antall deltakere. Det er satt av utgiftspost til reise/opphold 

for forelesere, dette har ikke vært vanlig. Bør settes tidligere 

frist for påmelding fra utstillere for å avklare 

inntektsgrunnlaget tidligere. Antydet 3 påmeldte firma for 

  

http://www.nephro.no/


symposium. Budsjettet må legges opp til å gå mest mulig i 

nullbalanse.  

Faglig program: er under utarbeidelse av programkomiteen 

Sosialt program: lokal komite har signalisert at de har kontroll 

på fasiliteter og sosialt program 

Konseptgodkjenning: sendes så snart budsjettet er ferdig og 

innenfor de rammene LMI godtar, utgiftspost til sosialt 

program må tas ut.  

Vedtak: tilbakemelding til Ingrid Ekre i Gyro for rettelser i 

budsjettet. Marius sender inn konseptgodkjenning. Det jobbes 

videre med planlegging av Vårmøtet.  

4/12 Årsmøte 2017; årsberetning, Agenda, Valg 

Årsberetningen gjennomgås av Marius, mindre rettinger. 

Diskuteres kort hvem som bør tas med i listen over disputaser 

og enes om at alle med tilhørighet til nyremedisinsk fagmiljø 

tas med. 

Sakslista til årsmøtet godkjennes 

Budsjettet for 2018 gjennomgås og godkjennes 

Valg; to av sittende medlemmer er på gjenvalg. Marius, Egil 

og Anna stiller ikke til gjenvalg 

Vedtak: godkjent årsberetning med mindre rettinger. Marius vil 

presentere denne på årsmøtet 

  

5/12 Ny spesialiststruktur, oppdatering: 

Står på sakslista for årsmøtet. Prosessen er i ferd med å bli 

avsluttet og læringsmålene som ble sendt ut på høring ser ut til 

å bli vedtatt. Ansvaret for gjennomføring av tjeneste og 

oppfylling av læringsmål er nå lagt til de regionale 

Helseforetakene. Styret er bekymret for hvordan denne 

reformen skal fungere i praksis, det forventes å bli et 

ressurskrevende endring der det ikke legges økte økonomiske 

rammer til grunn. Faste stillinger til leger i spesialisering vil 

ikke gjøre det enklere å få alle gjennom de nokså omfattende 

målene.  

 

Renathe tar 

opp Fuxx 

etter nyttår 

 



Tillegg: det er bedt om at det utnevnes et fagutvalg av LIS 

innen spesialiteten. Dette er besluttet i e-postutveksling at skal 

håndteres av det nye styret når dette er satt fra nyttår. Det er 

foreslått at det tilstrebes representant fra hver region. 

Vedtak: skal opp på årsmøtet. Etablering av Fuxx utsettes til 

over nyttår.  

6/12 Nefrologisk Forum: 

Styret legger om innholdet slik beskrevet i referat fra siste 

styremøtet 6.9.17.  

Vedtak: Info på årsmøtet og i årsberetningen 

  

 

 

7/12 Organisering av fagmedisinsk akse i legeforeningen:  

Ingen fra Styret hadde anledning til å delta, det avventes evt 

referat. Det kommenteres at innkallingen kom med noe kort 

frist.  

Vedtak: Avventes evt referat  

  

8/12 Nordiske nyredager i Malmø:   

Ingen fra styret deltok 

  

9/12 Info fra UEMS, kandidat til eksamen:  

Styret ble på forrige møte enig om å støtte ny kandidat i år, e-

post har gått ut til medlemmene, foreløpig ikke kommet inn 

søknader. Mtp snarlig forestående frist tas dette opp som en 

oppfordring på årsmøtet.  

Vedtak: økonomisk støtte til en kandidat, tas opp på årsmøtet 

  

10/12 ASN-ERA-EDTA-ISN Global Nephrology Workforce 

Survey:  

Spørreskjema vedr nefrologisk virksomhet i Norge, 

organisering og ansvarsområder. Spm gjennomgås i plenum, 

leder fyller ut skjema 

  

11/12 Forskningsstipender:  

5 gode søknader har kommet inn. Stipendkomiteen har utført 

rangering, forslag til fordeling legges frem, resultatet skal 

presenteres på årsmøtet. Det har kommet lite bidrag fra 

  



industrien og styret er enige om å bidra fra foreningens 

stipendfond slik at total sum til fordeling blir på 120000 kr.  

12/12 Eventuelt og infosaker 

Kvalitetsdagen bør søkes godkjent som valgfritt kurs for 

nyresykdommer, dette vil fremme deltakelse fra yngre leger. 

Dette er gjort for andre tilsvarende nasjonale møter. Tas opp 

igjen på neste møte. 

  

    

 


