03-03-12
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Protokoll fört vid årsmöte med Svensk njurmedicinsk förening den 29 november 2002 i
Göteborg

1)

Öppnades årsmötet av ordföranden.

2)

Valdes Lars Weiss till mötesordförande samt Peter Barany och Stefan Jacobson till
justeringsmän.

3)

Godkändes mötets behöriga utlysande.

4)

Godkändes föredragningslistan med tillägg av information från NYS efter punkt 12 samt
en föranmäld information om ”Livet som gåva” under övrigt.

5)

Presenterades styrelseberättelsen av vetenskaplige sekreteraren Anders Christensson.

6)

Presenterades årsredovisningen för svensk njurmedicinsk förening av kassören Birger
Lindergård. Föreningens revisor Svend-Aage Johnsen hade inga invändningar mot
redovisningen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Kassör Birger Lindergård
meddelade att länsstyrelsen i Stockholm nu givit klartecken för stiftelsebildning av svensk
njurmedicinsk förening. De finansiella tillgångarna skall delas på stiftelse och förening för
att möjliggöra ekonomisk handlingsfrihet. Uppgifter kommer att redovisas till
skattemyndigheten. Föreningen kommer att vara förvaltare av stiftelsen.

7)

Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen.

8)

Årsavgiften fastställdes oförändrad till 100 kronor för år 2003.

9)

Omvaldes Anders Christensson till vetenskaplig sekreterare 2003 – 2004, Maarit Korkeila
till ledamot 2003 – 2004 samt Henrik Ekberg till ledamot 2003 – 2004.

10)

Sittande valberedning omvaldes bestående av Martin Magnusson (sammankallande),
Britta Hylander och Lennart Lundberg.

11)

Staffan Schön gav en kort rapport från SRAU. Ökningstakten av patienter i aktiv
uremivård uppgår under 2001 till 3 %. Vetenskapliga publikationer planeras i framtiden
och samarbete med SDDB.
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12)

K-G Prütz redogjorde för de första erfarenheterna från Svensk Dialysdatabas (SDDB).
Uppslutningen kring den första tvärsnittsundersökningen vecka 43 – 46 har varit mycket
god (cirka 80 %). Komplett genomgång från K-G Prütz skedde senare under dagen.
Yvonne Delmark och Staffan Olsson, representanter från NYS (Nätverk för Yngre
nefrologer i Sverige), informerade kort om nätverkets syfte och mål. NYS strävar efter att
förbättra rekrytering och utbildning för yngre nefrologer samt skapa ett socialt nätverk för
dessa.

13)

Informerade Anders Christensson att svensk njurmedicinsk förenings forsknings- och
utbildningsfond tilldelat Björn Samnegård 15.000 kronor, Sofia Olsson, 15.000 kronor,
Diana Karpmann, 10.000 kronor och Mats Söderhäll, 10.000 kronor. Vidare meddelades
att stipendiater ur Janssen-Cilags resefond blev Anna Fagergren, 20.000 kronor, Tomas
Nilsson, 15.000 kronor och Björn Samnegård, 13.500:-. Ur Roche AB:s resefond utsågs
Mats Söderhäll 20.000 kronor, Greger Guran 19.000 kronor och Diana Karpmann 17.437
kronor. Amgen AB:s resefond tilldelade Eva Stenblom 20.000 kronor, Fredrik Dunér
10.000 kronor och Margus Anuka 18.000 kronor. Ordföranden meddelade att ett av
resestipendierna från respektive företag är avsett att stimulera utbildningsresor inför
kommande specialistexamina.

14)

Tilldelades Erik Fjellstedt diplom och 2.000 kronor för bästa abstract med titeln ”Kliniska
och genetiska fynd pekande på förekomst av okända gener vid cystinuri”.

15)

Ordföranden redogjorde kort för socialstyrelsens översyn av de medicinska specialiteterna
som utretts av Gudmar Lundkvist. Det föreligger inga förslag till förändringar för
njurmedicin, som kommer att kvarstå som en egen grenspecialitet. Det föreligger
diskussioner angående poängsättning av framtida utbildningskurser för att kunna kvarhålla
specialistkompetens. Ordföranden framhöll vikten av att särskilja arbetsgivarens roll som
bedömare av uppnådd specialistexamen. Specialistexamen bör bedömas av oberoende organ
exempelvis specialistföreningar. Börje Haraldsson framförde krav på arbetsgivaren att
utbildning skall erbjudas för att kunna kräva specialistexamen. Ordföranden ansåg att det inte
förelåg någon skiljelinje gentemot denna uppfattning.

16)

IPULS (Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige) ersätter tidigare SKsystem via Socialstyrelsen. Tidigare tjänstemän från Socialstyrelsen och oförändrade
finansiella resurser tillställes detta institut. Svensk njurmedicinsk förening prioriterar fyra
SK-kurser som tidigare. Ordföranden redogjorde även för initiativ från föreningen att påbörja
två kurser och ytterligare en tredje är på planeringsstadiet. Det gäller en postgraduate kurs i
oktober 2003 vilken även ska vara öppen för ST-läkare samt en kurs i renal endokrinolog vid
Uppsala Akademiska sjukhus september 2003.

17)

Årets postgraduate kurs fick mycket gott betyg. Nästa års postgraduate kurs finansieras helt
av Janssen-Cilag.
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Maarit Korkeila redogjorde kort för en ST-läkarenkät genomförd under år 2002. ST-läkare
kräver fler SK-kurser och möjlighet att tidigare kunna starta sin SK-kurs under STutbildningen. Ordföranden meddelade att utbildningsboken kommer att förnyas.
18)

Invaldes följande nya medlemmar i svensk njurmedicinsk förening: Anna Sandell, Västervik,
Bernt Ramsauer, Skövde, Michael Hultström, Uppsala, Anders Ekspong, Falun, Lina
Nordkvist, Uppsala, Greger Guron, Göteborg, Per Dahlberg, Trollhättan, Ralph Dahlgren,
Halmstad, Vilhelm deWilde, Åland, Ingela Skogvall, Lund, Ted Ivarsson, Skövde, Lena
Martola, Stockholm, Monika Mörtsell, Umeå.

19)

Nordiska njurdagar år 2003 hålles i Reykjavik 10-12/9.

20)

Övriga frågor:
Ordföranden redogjorde för bemanningsenkäten som visar att hög arbetsbelastning och brist
på nefrologer utgör en av orsakerna till att en del kollegor slutar i förtid eller övergår till
annan verksamhet. Ordföranden föreslog bildandet av en rekryteringsgrupp bestående av
Lars Weiss, Astrid Seeberger, två medlemmar från NYS och en medlem från ett
länsdelssjukhus som får i uppdrag att öka rekryteringen inom njurmedicin. Föreningens
medlemmar bör aktivt intressera kandidater redan under slutet av läkarutbildningen att
vikariera inom njurmedicin.
Motion från Ulf Strömbom angående riktlinjer för behandlingsnivå och organisation
avseende poliklinisk vård av kronisk njursjukdom med clearance över 20 milliliter per minut.
Ordförande redogjorde att de nationella riktlinjerna skall revideras och vara färdiga vid
årsskiftet 2003-2004. Ordföranden föreslår bla debattartikel som skall lyfta fram problemet.
Margareta Linder informerade om ”Livet som gåva” och genomfört ”Pluto”-projekt. Detta
projekt finansierades av Allmänna Arvsfonden och har genomförts på gymnasieskolor.
Ordföranden underströk även bristen på IVA-platser som en orsak till den låga
donationsfrekvensen i Sverige.
Mötet avslutades.
Vid protokollet:

Anders Christensson
Vetenskaplig sekreterare

Lars Weiss
Ordförande

Justeras:

Peter Barany
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