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1. Kurskomiteen består av 7 medlemmer: ett medlem fra hvert av de fire regionale 
helseforetakene (RHF), leder av spesialitetskomiteen for nyresykdommer, ett medlem fra 
styret i Norsk nyremedisinsk forening og én lege i spesialisering (LIS). Som leder av komiteen 
velges en av de fire representantene for RHF. Leder av kurskomiteen, de øvrige tre 
medlemmene som representerer RHF og LIS velges av Årsmøtet etter forslag fra 
valgkomiteen; LIS foreslås av Fagutvalg av leger i spesialisering (Fuxx) i Norsk nyremedisinsk 
forening. Alle medlemmer unntatt LIS velges for 4 år av gangen med mulighet for gjenvalg. 
LIS velges for to år. Alle medlemmene skal ikke velges på samme tid, dette for å sikre 
kontinuiteten i arbeidet.  
Dersom ingen av komiteens medlemmer har arbeidssted på OUS Rikshospitalet, utvides 
komiteen med ett medlem, som har som hovedoppgave å ivareta at transplantasjonsmedisin 
i kursundervisningen. 
 
2. Kurskomiteen har følgende oppgaver: 
 
2.1 I samarbeid med Regionalt Utdanningssenter (RegUt) Sør-Øst å ha hovedansvar for 
kursporteføljen for LIS i nyresykdommer, slik den er anbefalt av Helsedirektoratet etter råd 
fra spesialitetskomiteen i nyresykdommer. Kurskomiteen skal samarbeide med lokal 
kursleder, godkjenne kursprogrammene og bidra til å sikre overordnet kvalitet og bredde i 
kursutdanningen. 
 
2.2 I samarbeid med foreningens styre og lokal arrangementskomite å arrangere Norsk 
nyremedisinsk forenings vårmøte. Vårmøtet arrangeres hvert andre år. Kurskomiteen har 
ansvaret for det faglige programmet. Styret beslutter hvor og når vårmøtene skal avholdes. 
 
2.3 Kvalitetsdagen: Kvalitetsdagen arrangeres hver høst i forbindelse med ordinært årsmøte.  
I hovedregelen gjennomføres arrangementet på OUS Ullevål sykehus, men styret kan i 
samarbeid med de nyremedisinske avdelingene i Oslo-området beslutte at dagen avholdes 
ved et annet sykehus i området. Kurskomiteen utarbeider program i samarbeid med 
foreningens styre og en lokal komité. Gjennomgang av og diskusjon rundt data og 
kvalitetsmål fra Norsk Nyreregister skal inngå som en viktig del av programmet.   
 
2.4 Norsk indremedisinsk forenings høstmøte.  Ved forespørsel fra Norsk indremedisinsk 
forening, foreslår kurskomiteen temaer og forespør foredragsholdere fra Norsk 
nyremedisinsk forening. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


