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Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.:  Sakstittel/‐innhold  Ansvar  Frist 

20/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Vedtak: Godkjent 

  

2/113 Godkjenning av referat styremøte 31.5.13 
 
Vedtak: Godkjent 

  

22/13 Vårmøte 2014 
Konseptgodkjenning og invitasjoner sendes ut. Kurskomiteen 
diskuterer innhold lørdag.  
Utkast til program oversendes styret så snart det er avklart. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Anne/ 
Marius 

 

23/13 Nordiske nyredager 2015 
Fagkomite må konstituere seg. Foreningen har vært i kontakt 
med ERA/EDTA om 1 dags forkurs i intermediate 
epidemiologi, avventer tilbakemelding og et konkret program i 
løpet høsten. Deretter budsjett og konseptgodkjenning. Cecilia 
prøver å finne ut hvor mange som er påmeldt. Flyers/invitasjon 
ligger i mappene på årets  Nordiske nyredager. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering 

  

24/13 Industriinvitasjoner kurs/møter på www.nephro.no 
Det er kommet flere henvendelser vedrørende publisering av 
fagmøter i regi av legemiddelindustri. Dette har vært diskutert 
også tidligere. 
 

anne 
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Vedtak: Invitasjoner fra legemiddelindustrien publiseres ikke 
på foreningens hjemmeside. Webredaktøren orienteres om 
dette.  

25/13 Nye ERA-EDTA Primary Renal Disease Codes 
Biopsiregisteret bruker de nye ERA-EDTA kodene, som finnes 
på http://www.era-edta-reg.org/prd.jsp . Norsk 
Nefrologiregiste har ikke foretatt seg noe ennå, men vil ta opp 
saken. I den fobindelse har registered bedt om en uttalelse fra 
Norsk nyremedisinsk forening.  
 
Vedtak: NNF støtter at man tar i bruk de nye kodene og ser det 
ikke nødvendig at disse oversettes til norsk. 

Cecilia 
skriver brev 
til Leivestad 

 

26/13 Tilbud om PD ved RH 
Foreningen har mottatt en kopi av brev fra Sykehuset Østfold 
til OUS Rikshospitalet vedrørende ivaretakelse av PD-
pasienter innlagt på OUS Rikshospitalet.  Styret er orientert 
om at det for disse pasientene er døgnkontinuerlig tilgjengelig 
nefrolog og dialysesykepleier med nødvendig PD-kompetanse 
fra OUS Ullevål. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Cecilia 
skriver brev 
til Hunderi 

 

27/13 Kollektiv innmelding i ISN 
Det er kommet forslag om kollektiv innmelding av Norsk 
nyremedisinsk forenings medlemmer i ISN. Dette vil medføre 
en årlig kostnad for foreningen på 142.000 kroner som svarer 
til nesten hele foreningens budsjett. Styret er positive til at 
medlemmene melder seg individuelt inn i ISN eller ERA-
EDTA og oppfordrer til dette, men finner det ikke aktuelt med 
kollektiv innmelding.  
 
Vedtak: Styret finner det ikke aktuelt med kollektiv 
innmelding i ISN 

Cecilia 
skriver brev 

 

28/13 Høring dødsdefinisjon i forbindelse med tx/donasjon 
Norsk nyremedisinsk forening har mottatt forslag til endring i 
forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til transplantasjon, 
sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. fra 
Legeforeningens sekretariat. I all hovedsak støttes de 
forslagene til endring som fremkommer, spesielt knyttet til 
dødsdefinisjon. 
 
Vedtak: Høringssvar utarbeides i tråd med diskusjonen i styret 
og vedlegges styreprotokollen. 

Anne  

29/13 ASN og Congress partner 
Styret har mottatt henvendelse fra kongressbyrå som ønsker å 
få videreformidlet tilbud om arrangering av reiser til ASN. 
Styret finner det ikke riktig i å være distibutør for ulike 
bedrifter, men arrangøren kan tilbys annonsering i Nefrologisk 
forum. 
 

Cecilia  
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Vedtak: Brev utarbeides i tråd med styrets diskusjoner. 
30/13 Evt. 

Kvalitetsdag og årsmøte november 
Program foreligger. 
Vedtak: Styret tar programmet til orientering.  Årsmøte 
planlegges som vanlig i etterkant av kvalitetsdagen. 
 

  

 
 


