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Dato møte 

møte: 

23.11.17 

Referent: Renathe Rismo 

Tilstede: 37 medlemmer i NNF inkludert styret 

  

Referat godkjent i styremøte …… 

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksn

r.: 
Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

1/17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Vedtak: Godkjent. 

  

2/17 Årsberetning for 25.11-16 til 23.11-17 

Marius orienterer; styrets sammensetning, medlemstall, møter 

(Hjemmedialyse-konferanse i Tromsø, Bergen Spring meeting, 

Nordiske Nyredager). Nyremiljøets bidrag på 

indremed.høstmøte ved Helga Gudmundsdottir. 2 Styremøter.  

Tema om taushetsplikt tatt opp etter besøk fra 

tilsynsmyndighet på dialysesatelitt; problem som affiserer store 

  

http://www.nephro.no/


deler av sykehusvirksomhet, høreklokker brukes men er ikke 

optimalt, enighet om at det bør legges til rette for samtaler på 

enerom.  

Se årsberetningen.  

Vedtak: Godkjent årsberetning. 

3/17 Regnskap 2016 Norsk Nyremedisinsk Forening 

Marius orienterer. Se vedlegg.  

Vedtak: Budsjettet vedtatt.  

  

4/17 Budsjett 2018:  

Marius orienterer. Se vedlegg.  

Vedtak: årsmøtet vedtar, kommentar på kostnad til bank, men 

godkjennes. 

  

5/17 Utdeling NNF’s forskningsstipend:  

Marius orienterer (midler, sptipendkomiteen, gjennomgang av 

kriterer). Se vedlegg. Gratulerer til vinnerne.  

  

6/17 Orientering fra leder av spesialitetskomiteen i 

nyresykdommer:  

Bård Waldum-Grevbo orienterer. Siste runde i arbeidet med 

nye læringsmål i spesialistutdanningen er gjort. De endelige 

læringsmålene ligner i stor grad på de som ble sendt ut på 

høring. De nasjonale kursene viderføres. Forventet 

forskriftsfestet utpå nyåret. Spørsmål rundt 

overgangsprdninger: legges opp til overgangsordning på maks 

3 år for gammel/ny modell.  

Implementering/gjennomføring av utdanningen er fortsatt noe 

uklart og overlatt til det enkelte helseforetak. Foreslås felles 

møtepunkt for å diskutere gjennomføringen.  

Spesialitetskomiteen har vært på besøk i Stavanger og 

Ålesund. 

  

 

 

7/17 Vårmøtet 2018:  

Skal være i Bodø 13.-15.juni. Planleggingen er godt i gang. 

Det oppfordres til deltakelse. 

  



8/17 Nefrologisk Forum:   

Styret legger om Nefrologisk Forum sitt innhold. Se 

årsberetningen 

  

9/17 Valg:  

Leder i valgkomiteen, Cecilia Øien, presenterer innstillingen:  

Valgkomiteen foreslår som ny leder: Marit Solbu, UNN 

Tromsø. Innstilling til nytt styre: Lasse Gøransson (gjenvalg), 

Renathe Rismo (gjenvalg), Rannveig Skrunes, Marta 

Morawska-Zegzdryn (LIS). Vara: Bartek og Morten Bækken. 

Årsmøtet velger disse ved akklamasjon, ingen benkeforslag.  

Innstilling til ny valgkomite: Leder Egil Hagen, Cecilia Øien, 

Karsten Midtvedt. Årsmøtet velger disse ved akklamasjon.  

Decisorer: Halvard Holdaas fortsetter, Aud Stenehjem overtar 

for Ingrid Os som går ut. Velges ved akklamasjon. 

Valgkomiteens forslag til kurskomite: Helga Gudmundsdottir 

fortsetter som leder, Halvard Holdaas fortsetter, Knut Asbjørn 

Rise Lango, Bård Waldum-Grevbo (oppnevnt av DNLF), ett 

medlem av NNF styret. Alle velges ved akklamasjon. Totalt 5 

og ikke 4 slik anført i statuttene, årsmøtet aksepterer dette.  

Revisor: forslått samme, vedtas.  

Overrekkelse av takk til Egil Hagen som avtrer som leder 

  

10/17 Eventuelt 

Oppfordres til å søke om økonomisk støtte til europeisk 

eksamen, fristen går snart ut, det er vedtatt støtte til en 

kandidat.  

 

  

    

 


