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Møtereferat	Norsk	nyremedisinsk	forening	
Clarion Hotel Trondheim 
 

Møtetema:  Styremøte 

Til:  Styremedlemmene 

Kopi:  www.nephro.no 

Dato dok:  27.11.2013

Dato møte:  27.11.2013

Referent:  Anne Kristine Fagerheim 

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

Forfall:   

Referat godkjent i styremøte ….. 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):  
 

Saksnr.:  Sakstittel/‐innhold  Ansvar  Frist

31/13 Godkjenning av referat fra styremøte 29.08.13 
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

  

32/13 Regnskap 2012 
Regnskapet gjennomgås av kasserer.  
 
Vedtak: Regnskap 2012 godkjennes. Aktivitetsoverskuddet på ca 
30.000 kroner overføres stipendkonto for utbetaling av reisestipend 
2015. 

 
 
 

 

33/13 Budsjett 2014 
Forslag til budsjett 2014 gjennomgås av kasserer. 
 
Vedtak: Budsjett for 2014 godkjennes. 

 
 
 

 

34/13 Årsberetning 2013 
Årsberetningen gjennomgås. 
 
Vedtak: Årsberetningen godkjennes og legges fram for årsmøtet 
28.11.13. 

 
 
 

 

35/13 Norsk nyremedisinsk forenings stipend 2014 
Det er til sammen 199.000 kroner til fordeling. Søknadene er 
vurdert av en fagkomité bestående av Aud Stenehjem (leder), 
Karsten Midtvedt og Anne Kristine Fagerheim. Komiteens 
innstilling til fordeling av midlene gjennomgås. I tillegg 
gjennomgås kriterier for tildeling av stipend. 
 
Vedtak: Komiteens innstilling godkjennes og offentliggjøres på 
årsmøte 28.11.13. Kriterier for tildeling av stipend publiseres på 
foreningens hjemmeside www.nephro.no. 
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36/13 Årsmøte  
Årsmøte avholdes på Ullevål 29.11.13 etterfulgt av årsmøtemiddag. 
 
Vedtak:  

 
 

 

37/13 Oppnevning av nye medlemmer til spesialitetskomiteen 
Det er kommet henvendelse fra Legeforeningens sekretariat 
vedrørende oppnevning av nye medlemmer til spesialitetskomiteen i 
nyresykdommer. Det skal oppnevnes 4 medlemmer med 2 
varamedlemmer av Norsk nyremedisinsk forening samt 1 medlem 
med vara av Yngre legers forening. 
 
Vedtak:  Som nye medlemmer oppnevnes: 
Bård Waldum (leder), Inger Karin Lægereid, Ulla Dorthe Mathisen 
og Bjørn Egil Vikse. 
Varamedlemmer: Bjørn Odvar Eriksen og Rolf Espen Christiansen  
Alle er forespurte og sagt seg villige. 
 

Cecilia  

38/13 Kurs i nyrefysiologi 
Det er kommet forslag om at det obligatoriske kurset i nyrefysiologi 
settes opp annet hvert år og at man spiller på foredragsholdere fra 
alle (større) sykehus slik at belastningen blir mindre på hvert enkelt 
sykehus. 
Det ville være gunstig dersom universitetssykehusene tar et felles 
ansvar for faglig innhold av kurset og legger til rette for at kurset 
kan gå på rotasjon mellom de ulike universitetssykehusene. 
Hvorvidt kurset kan holdes sjeldnere enn hvert år bør vurderes ut fra 
antall deltakere.  
 
Vedtak: Svarbrev utarbeides i tråd med styrets diskusjoner. Styret 
finner det ikke hensiktsmessig å legge et slik kurs knyttet til 
vårmøtet. 

  

39/13 Ekspertgruppe 
Det er kommet en henvendelse vedrørende det prinsipielle knyttet 
til at leger deltar i ekspertgrupper og lignende opprettet av 
legemiddelindustrien.  
 
Vedtak: Det vises til samarbeidsavtaler mellom industri og Den 
norske legeforening, samt evt. avtaler inngått av 
arbeidsgiver/regionalt helseforetak. Styret forutsetter at disse 
overholdes. 

 
 

 

40/13 Norsk veileder for tilvirkning og håndtering av 
hemodialysevæske  
Forslag til norsk veileder for tilvirking og håndtering av 
hemodialysevæske er sendt på høring fra Helsedirektoratet til 
enkeltpersoner i nyremiljøet og til de regionale foretakene.  
Styret er svært fornøyd med at et slik forslag nå er på høring, men 
stiller spørsmål ved hvorfor høringsnotatet ikke er sendt 
legeforeningens sekretariat for uttalelse fra Legeforeningen og dens 
fagmedisinske foreninger. 
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Vedtak: Styret ser med glede at det er kommet et forslag til veileder 
for tilvirking og håndtering av hemodialysevæske. Foreningen har 
ikke mottatt utkastet til høring. Evt. høringsuttalelse  utarbeides 
etter årsmøtet 28.11.13. 

41/13 Vårmøte 2014 
Deltakeravgift som i budsjett. 
Epostrunde i ettertid. 
 

  

42/13 Evt 
Oversetting av KDIGO retningslinjer 
Det er under publisering KDIGO retningslinjer for behandling av 
hypertensjon og hyperlipidemi. Det er kommet spørsmål om disse 
bør oversettes og tilpasses norske forhold slik man har gjort i 
Danmark. 
 
Vedtak: Styret finner det ikke hensiktsmessig å oversette og tilpasse 
ulike KDIGO retningslinjer til norske forhold.  
 

  

    
 
Med hilsen 
Norsk nyremedisinsk forening 
  
 
  
 


