
 

 

Møtereferat Norsk nyremedisinsk forening 

Hotel Scandic Bystranda, Kristiansand   

 

 Styremøte 05.09.19 

Planlegging Vårmøtet 06.09.19  

Til: Styremedlemmene 

Kopi: www.nephro.no 

Dato dok: ..........2019 

Dato møte 

møte: 

05.-06.09.19 

Referent: Renathe Rismo 

Tilstede: 5/9: Marit Solbu, Renathe Rismo, Rannveig Skrunes, Marta Zegzdryn   

6/9: Marit Solbu, Renathe Rismo, Rannveig Skrunes, Marta Zegzdryn, Lasse Gøransson, 

Ingrid Ekre fra Gyro, Gunnar Fjermeros fra lokal komite 

Forfall: Lasse Gøransson fra styret ikke til stede 5/9 

Referat godkjent i styremøte …… 

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksn

r.: 
Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 

01/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Vedtak: godkjent 

  

02/19 Referat fra styremøtet 14.11.18 

Vedtak: godkjent 

  

03/19 Varamedlem til Faglandsrådet 2019-2020 En person fra 

styret  

Faglandsrådet er en del av den den nye fagaksen i 

legeforeningen. Alle store foreninger er representert, det er nå 

bedt om at alle oppnevner en vara, som kan velges av styrene. 

Fristen har passert. Rannveig Skrunes melder seg frivillig.   

  

http://www.nephro.no/


 

Vedtak: Rannveig Skrunes oppnevnes som vara, styret er 

enstemming 

04/19 Etablering av obligatorisk etterutdanning for leger med 

spesialistgodkjenning. Opprette arbeidsgruppe. 

Legeforeningen har tatt opp igjen arbeidet med etablering av 

obligatorisk etterutdanning for leger med spesialistutdanning, 

bestående av både obligatorisk og valgfri del. Det skal 

opprettes en arbeidgruppe av 4-7 stk fra hver forening som skal 

utarbeide et konkret forslag til faglig innhold med aktiviteter 

for etterutdanning. Navnet på leder skal sendes inn innen 

15.sept, forslag til gjennomføring skal være klart innen 

15.desember.  

Bård og Maria Radtke fra spesialitetskomiteen har tatt på seg å 

være med i gruppen, Helga fra kurskomiteen er forespurt og 

sier ja på muntlig forespørsel i dag, to stk fra styret.  

Vedtak: Marit stiller, Lasse stiller, Marit som foreløpig leder 

men blir enig med Bård om dette. Helga stiller fra kurskomite.  

Marit svarer 

legeforeninge

n, Marit el 

Bård som 

leder  

15.sept 

05/19 Representant fra Nyreforeningen til styringsgruppa for 

Samvalgssenterets verktøy for kronisk nyresykdom (+evt 

arbeidsgruppe) 

Saken er diskutert i styret tidligere, der man har oppfattet at det 

i liten grad har vært en inklusjon av fagmiljøet i prosessen. Det 

er bra at det nå har kommet en forespørsel. Marit har tatt 

kontakt med Aud Stenehjem om å stille fra Ullevål, de har bedt 

om mulighet for å bruke litt tid på å finne egnet representant og 

vil da si ja til å stille med en representant til en styringsgruppe 

for samvalgsverktøyet. Det er også ønske om å bidra inn i en 

arbeidsgruppe som jobber med utformingen av verktøyet.  

Vedtak: NNF bidrar med representant til styringsgruppen, 

avventer tilbakemelding fra Ullevål som er forespurt og har 

bekreftet at de vil stille med en person. Avventer videre å 

melde inn representant til arbeidsgruppen, dette tenkes kan 

komme i ettertid når styringsgruppen er etablert 

Marit gir 

tilbakemeld til 

samvalg-

senteret om 

kandidat 

Ingen 

konkret 

frist, men 

snarlig 

06/19 Nephro.no- innspill til hvor siden skal ligge 

(Legeforeningens plattform?) og evt innhold/organisering 

 

Marit gir 

tilbakemeldin

 



Bjørn Egil Vikse har overlatt ansvaret for nephro.no til Dag 

Olav Dahle som er i gang med å lære seg prosessen. Bruk av 

legeforeningens plattform har nok en del fordeler, bl.a enklere 

e-postkommunikasjon mot medlemmene. Kostnaden er lavere, 

i dag kostnad på ca 4000 kr årlig for Adobe-løsning. Mulig 

bedre support, men kanskje mindre fleksibilitet. Anbefalt at 

Dag Olav Dahle er med på beslutningen om videre vei, han har 

allerede vært i kontakt med legeforeningen og det er løpende 

kommunikasjon som vi gjerne holdes orientert om,   

Det kan være greit at prosessen tar litt tid og at det neste året 

brukes til å bestemme om dette er en bedre løsning. Mye møter 

fremover der det er viktig at det er enkelt å oppdatere info om 

møter, påmeldingslinker osv.  

I tillegg er det forslag om å gi en liten oppmerksomhet til 

Bjørn Egil Vikse for det arbeidet han har gjort med nephro.no. 

Planlagt overrekkelse på årsmøtet. 

Vedtak: Styret ønsker at kontakten med legeforeningen 

opprettholdes mtp en overgang i fremtiden, men vi ønsker at 

dette utsettes til hvert fall etter Vårmøtet 2020. Vi oppfordrer 

Dag Olav Dahle til å holde styret løpende orientert.  

Oppmerksomhet til Bjørn Egil Vikse på Årsmøtet 

g til Dag Olav 

Dahle 

 

Rannveig 

undersøker 

rundt 

gaveforslag til 

Bjørn Egil 

 

07/19 Ny redaktør for Nefrologisk Forum f.o.m 1.januar 2020 

Forslag?   

Elisabeth Kvien har holdt på lenge og har bedt om avløsning. 

Forslag om at redaktør bør være en person fra ikke-

universitetsklinikk, ulike navn nevnes, vi enes om å rette 

konkret forespørsel til enkeltpersoner.   

Vedtak: sendes ut forespørsel, settes frist 1.nov.  

Marta spør på 

Ullevål først 

 

Ny redaktør 

bør være 

klar innen 

1.nov 

08/19 Spesialistutdannelsen- nytt fra spesialitetskomiteen 

Spesialitetskomiteen har møte medio sept, alle søknader fra 

hver institusjon er kommet og skal gjennomgås, prosessen 

forventes å ta tid. Det har vært ønske om et fellesmøte med 

styret, det er åpnet for at Marit og/el flere kan bidra på 

telefon/Skype.  

Rotasjon inn på Rikshospitalet er fortsatt en stor bekymring, 

spesielt at det er planlagt ulik varighet (3 uker-3 mnd), RH har 

sett på muligheten for å avsette en stilling som skal gå til 

Marit holder 

kontakt med 

spes.kom 

 



kandidater som kan være lengre, for å styrke kompetansen ute 

på sykehusene, styret mener at dette også kunne vært prioritert 

til en ferdig spesialist, der en permisjon da vil gi rom for at 

kandidater på sykehus kan tas opp i bakvakt/konstitueres og 

dermed får en bedre kvalitet på spesialiseringen.  

Kurs: nå kalt «anbefalte læringsmål». 6 kurs er obligatoriske 

(el.lytt, fysiologi/patofys, hypertensjon, glomerulonefritt, 

dialyse og tx), kursene vil gå hvert 2.år. Kurskomiteen har 

påpekt at alle kandidater i utdanningsløp til må delta på kurs 

når disse går, ettersom de går hvert 2.år og skal rekkes innen 

estimert tid. Ulike senter har fått delegert ansvar for faste kurs.  

Kurs-/spesialitetskomiteen har foreslått at det opprettes en 

utvidet kurskomite som har overordnet ansvar for alle kurs, 

også etterutdanning, vårmøtet, kvalitetsdagen. For eks med 

representant fra hver helseregion (Rikshospitalet fra SØ), evt 

fra hvert av universitetssykehusene, samt leder i kurskomite og 

leder i spesialitetskomite. Dette krever en endring i statuttene.  

Vedtak: styret forsøker å delta på møte via Skype. Vedr utvidet 

kurskomite: dette ønsker styret at det jobbes videre med, i fall 

konkret forslag/enighet om ny organisering må det foreslås 

statuttendring, dette må skje min 4 uker før årsmøtet. Det bes 

om at spesialitetskomiteen diskuterer og kommer med konkret 

forslag til videre organisering slik at vi evt rekker å utarbeide 

forslag til endring av vedtekter i tilstrekkelig tid. 

09/19 Kontakt med FHI – oppfølging av sak 06/18 og 22/18 

Ett av momentene (Mine behandlingsvalg) behandlet under 

sak 05/19 

Vedr. kontaktperson i FHI: Fagaksen i Legeforeningen har 

til hensikt å bygge arenaer for eksternt samarbeid og 

klinikerinvolvering – aktiv dialog med helsemyndighetene. 

ER det tilstrekkelig for oss å vente på resultatet av dette 

arbeidet? 

Kontakt med FHI er utsatt/lagt på is ettersom det nå er tenkt 

aktivt samarbeide med Mine behandlingvalg, at det er opprettet 

en fagakse i legeforeningen i tillegg.  

Vedtak: Ingen aktiv kontakt med FHI etterstrebes per i dag 

  



10/19 Samarbeidet med SLV- Marta deltok på samarbeidsmøte 

20.11.18. Info? 

Marta har deltatt på møte; orientering om innholdet i møtet og 

arbeidet SLV gjør. Flere foreninger representert.  

Konkret om blåreseptordning; SLV ønsker et system med 

samarbeid mellom SLV og fagpersoner, de vil kontakte de 

aktuelle foreningene mtp samarbeid. Dagens praksis er noe 

tilfeldig mtp hvem som konsulteres i fagmiljøet, de ønsker seg 

et mer formalisert samarbeid. To typer samarbeid/kontakt: 

1) Kjernegrupper bestående av sentrale spesialiteter (fx 

onkologer, nevrologer, immunologer) som deltar mer 

opp mot nye kostbare legemidler, biologiske legemidler 

o.l. Denne gruppen vil erstatte dagens Blå-reseptnemnd 

2) Enkeltpersoner/utnevnte eksperter. Her ønsker de seg 

ett navn fra hver fagmed forening som kan kontaktes 

ved behov. Her nevnes frist på 1-6 timer for å svare ut 

konkrete spm.  

I møtet ble det enighet om at SLV kontakter styret i den 

fagmedisinske forening det trengs bistand fra, både ved 

rekruttering av spesialister til kjernegruppen og til listen over 

spesialister. Det forventes at det kommer konkret forespørsel. 

Diskuteres rundt nefrologers potensielt viktige rolle opp mot 

SLV, for eks nye medikamenter med kjente og ukjente 

nyrebivirkninger. Diskuteres også viktigheten av å ha tydelige 

roller opp mot industri.  

Vedtak: avventer konkret henvendelse fra SLV 

  

11/19 Prosjekt «Oppgavedeling i Oslo sykehusområde» med 

etablering av ny nyremedisinsk avdeling på Lovisenberg. 

Ønske fra nefrologene i OUS og Ahus om at foreningen 

engasjerer seg. 

Henvendelse fra OUS/bekymringsmelding rundt planlagt 

opprettelse av hemodialyseenhet på Lovisenberg, som nå skal 

være utvidet til et ønske om en full nyremedisinsk avdeling. 

Dette bekymrer fagmiljøet i OUS og det er ønske om at 

nyreforeningen engasjerer seg. Det er sendt et brev med 

bekymringsmelding signert ledere på Ullevål, Ahus, RH. 

Ledelsen i OUS er siden skiftet ut og det er planlagt et møte 

om videre prosess, det er da angivelig ikke tatt noen endelig 

beslutning. Styret stiller seg bak et ønske om å ha fokus på 

  



faglighet og pasientsikkerhet i slike prosesser og at gode 

fagmiljøer opprettholdes/styrkes. Imidlertid er det også enighet 

om at man som forening bør være forsiktig med å engasjere 

seg i det som oppfattes som lokale prosesser. Nyreforeningen 

er medlemmenes fagforening og dette vil også inkludere evt 

nyopprettede miljøer. 

Vedtak: avventer oppdatering/mer informasjon fra Aud 

Stenehjem fra OUS om resultat av møter, inntil videre ingen 

konkrete innspill, men enighet om å avstå fra å engasjere seg 

for tungt i en lokal prosess.  

12/19 UEMS-eksamen 2020 (sannsynligvis 26.feb el 3.mars): skal 

vi fortsatt betale for deltakelse? 

Det diskuteres litt om hvilken nytteverdi denne eksamenen har, 

hva skal den generere (økt lønn? Annet?). Enkelte land jobber 

for at det er denne eksamenen skal innføres som obligatorisk.  

Det er ikke stor nok deltakelse så langt til at man har gjort seg 

nok erfaringer, og videre støtte virker fornuftig.  

Vedtak: vedtar økonomisk større for ytterligere to år i første 

omgang (-20/-21), inntil to kandidater hvert år. Dette 

inkluderer støtte til reise/opphold på billigste måte.  

Lyses ut på 

nephro før 

årsmøtet 

(Marit sender 

ut generell 

info om flere 

saker) 

 

13/19 Kvalitetsdagen 2019 

Helga orienterer.  

-programmet er klart, søkt legeforeningen om godkjenning av 

kurstimer (7 timer), invitasjon kan sendes ut, Helga sender 

programmet til Renathe 

Renathe 

sender ut 

invitasjon og 

program 

Sjekk dato 

for 

utsendelse i 

fjor 

14/19 Årsmøtemiddag -status 

Tradisjonen brytes i år og det blir ikke Engebret, lokal 

festkomite er godt i gang med planleggingen.  

  

15/19 Info 

Mayo-møtet i Trondheim 11.-13.sept-19; stor påmelding (over 

80 stk), forventes et bra møte. Det er usikkert hva som skjer 

ifht videre møter, kanskje et samarbeid med nordiske 

nyredager? Innhente synspunkter fra 

Trondheimmiljøet/Haukeland om hva de ser for seg i 

fremtiden.  

Marit 

kontakter 

Knut etter 

Mayo-møtet 

 

Renathe 

sender ut 

 

 

 

 

 



Referat fra NSN i Turku; Marit har deltatt på møte med ledere 

fra de andre nordiske landene. Det er ytret ønske om tettere 

samarbeid på tvers av de nordiske landene, nevnt at det ønskes 

flere deltakere på NSN, og at mer sentralt plasserte møter 

kunne vært gunstig. Avtalt halvårlige skype-møter mellom de 

nordiske lederne. Kandidater til ERA-EDTA counsil er 

foreslått bør være fra Norden i fellesskap. Det finnes allerede 

nordisk samarbeid om for eks Fabry som oppfattes å være 

veldig nyttig. Det er enighet om å støtte videre samarbeid.  

Stipendkomiteen: nye medlemmer er Toralf Melsom (UNN), 

Eva Staal (Stavanger), Ivar Eide (Ahus), Rannveig Skrunes 

(Styret), Maria Radtke (St.Olav, sitter videre).  

Faglandsråd 11.-12.sept 2019; Første møte i år. Saksliste er 

sendt ut og gjennomgås, det virker som et veldig konstruktivt 

planlagt møte. (Avventes evt referat).   

ERA-EDTA counsil: Hans-Peter Marti ikke valgt inn i rådet 

Representant ISN Western Europe Regional Board; Marit 

stiller opp som representant og erstatter Cecilia Øien som har 

takket nei til å sitte videre.  

“Kloke valg”-kampanjen: ønsker å holde nyreforeningen 

informert. Møte i mai, diskutert deltakelse men ikke funnet 

kapasitet til dette, kampanjen har ytret ønske om å holde 

foreningen orientert. Styret enes om å ikke aktivt delta i 

kampanjen men gjerne holdes oppdatert.  

Profilering av Nyreforeningen i Tidsskriftet september 2019; 

kommer i form av «intervju» av leder i neste tidskrift.  

Indremedisinsk høstmøte 17.-18.oktober; nyreforeningen 

representert ved Thomas Knoop som snakker om IgA nefropati 

Nephro Update Europe Praha 20.-21.september; 4 deltakere fra 

Norge har søkt om og får dekket deltakeravgiften og deltar på 

møtet.  

ERA-EDTA Presidents´meeting Budapest juni 2019; referat er 

sendt ut til styremedlemmene. 

oppdatert 

oversikt over 

stipendmedl 

til styret og 

stipendkomite 

snarlig 

16/19 Neste styremøte og årsmøtet 2019 

Blir 27.november, agenda kommer (14-18, samt middag) 

Husk å booke 

møterom 

 



17/19 Eventuelt 

Årsregnskap 2018; rask oppsummering av balansen 

Søknad om assosiert medlemsskap i NNF; høre med 

regnskapsfører om det finnes oversikt over assosierte 

medlemmer, evt fakturering? Per i dag 200 kr.  

Nyremedisinsk bakvaktsordning trues bl.a på Haukeland; 

ønske om å kutte tjenesteplan slik at nyre bakvakt går hjem 1 

time før dialyseavd stenger for dagen, dette vurderes lokalt 

som uheldig. Tidligere diskutert annen tilsvarende 

problemstilling i fagmiljøet (via e-post utveksling); 

oppsummert vanskelig å uttale seg på vegne av foreningen og 

anses for en prosess som må tas lokalt i samarbeid med 

tillitsvalgt, det er for store variasjoner og ingen helt klare 

retningslinjer for vaktordning opp mot dialyseaktivitet (jfr 

satelittdialyse) til at man kan uttale seg veldig entydig. Likevel 

presiseres det at arbeidsmengden generelt er økende og det 

fremstår underlig at sykehusledelsen kan finne gode 

argumenter for å kutte arbeidstid, dette må forventes å generere 

mer uforutsett overtid/utrykning. Marit svarer på henvendelsen 

som har kommet fra Haukeland, tilbyr å sette dette opp på 

årsmøtet-agenda. Det vises også til referat fra styremøte 

september 2017 der tilsvarende problemstilling ble diskutert.  

Renathe 

sjekker vedr 

faktura til ass 

medlemmer 

 

snarlig 

18/19 Vårmøtet 2020- møte fredag 06.09.19 

Omvisning hotell; fasilitetene finnes tilfredsstillende 

Budsjett, pris for utstillere, deltakeravgift; deltakeravgiften har 

vært uendret lenge og det er enighet om å sette denne litt opp 

for alle kategorier. Pris for utstillere som tidligere. Ingrid fra 

Gyro lager budsjettforslag med oppdaterte priser.  

Faglig program; programmet forventes klart nærmere jul. Vi 

gjennomgår programmet fra forrige vårmøte. Diskusjon rundt 

tidspunktene de ulike dagene, start kl 15 onsdag, registrering 

fra kl 13. Avslutning fredag kl 13.30 

Helga ønsker en fra RH i kurskomiteen.  

Vedr symposium bemerkes det to veldig like symposier sist og 

om mulig tilstrebe å unngå dette. Ønske om at det skal 

presenteres SGLT2-hemmer i symposium. Ved påmelding fra 

Marit sender 

ut påminnelse 

om Vårmøtet 

til medl 

 

Marit 

kontakter 

Anna 

Reisæter mtp 

representant 

fra RH i 

kurskomiteen 

 

Renathe søker 

til LMI når 

program og 

Sept-19 

 

 

 

 

Sept-19 

 

 

 

 

 



utstillere og ønske om symposium vil Ingrid spørre konkret om 

dette.  

Diskusjon om app for distribusjon av program, abstrakt, 

deltakerliste. Pris fra arrangør ligger på 20000 kr for enkleste 

utgave, usikkert om legeforeningen har en app egnet til 

formålet. Enighet i møtet om å betale for dette og gjøre 

arrangementet papirfritt.  

Sosialt program; get together, bedt om pris fra topp 

13/Caledonien, Ingrid og lokal komite blir enige om sted og 

form. Festmiddag blir i konferansesalen på hotellet, Ingrid er i 

kontakt med hotellet om menyer. Lokal komite tenker 

på/planlegger evt innslag under middagen.  

Søknader/annonsering/oppgavefordeling; Vi gjennomgår 

Helgas tidsskjema med frister og gjør mindre justeringer, 

fordeler oppgaver. Frist for påmelding 15.april, frist for å 

sende inn abstrakt 23.mars.  

Annet; styremøte planlegges i forkant av vårmøte 

 

budsjett er 

klart 

 

Ingrid og 

Gunnar enes 

om meny, get-

together, 

sosialt 

program for 

øvrig 

(toastmaster) 

Renathe gir 

tilbakemeldin

g til Ingrid om 

behov for 

møterom til 

styremøte  

 

Primo 2020 

 


