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Verksamhetsberättelse för Svensk Njurmedicinsk Förening omfattande tiden 27/11-2003 – 
25/11-2004 
 
 
Under det gångna verksamhetsåret har föreningen hållit 5 styrelsemöten.  
 
Medlemsantalet har ökat till 423, en ökning med 26 st sedan 2003.  
 
Styrelsen har lämnat remissvar till Svenska Läkaresällskapet angående ”Transplantationer räddar liv” 
och ”Förslag till klassifikation av åtgärd inom vård och omsorg” samt remissvar till Riksförbundet för 
Njursjuka angående ”Riktlinjer för vård av kroniskt njursjuka – Ett kvalitetsdokument ur 
patientperspektiv”. Vidare har representant för föreningen medverkat vid fullmäktigemöte för Svenska 
Läkaresällskapet.  
  
En arbetsgrupp inom föreningen har för femte året i rad arrangerat en postgraduatekurs i njurmedicin. 
Kursen finansieras av Janssen-Cilag AB.  Endokrin och nefrologi ???  fler kurser?? 
 
Styrelsen har initierat en uppdatering av ”Riktlinjer för omhändertagande av patienter med njursvikt”  
 
I styrelsens regi har en PD-klubb bildats som skall utarbeta utbildningsprogram för att i hela landet 
skapa en nationell kraftsamling kring PD. Olof Heimbürger är sammankallande. 
 
Vid årets start genomfördes bildandet av Stiftelsen för Svensk Njurmedicinsk Forskning och 
Utbildning. Vidare har föreningen mottagit en donation av privatperson för instiftande av familjen 
Lindgrens fond för forskning kring cystnjuresjukdomens uppkomst och behandling samt för forskning 
kring njurtransplantation  
 
Styrelsen har utsett mottagare av stipendium från Stiftelsen för Svensk Njurmedicinsk Forskning och 
Utbildning samt från familjen Lindgrens donation för forskning kring cystnjuresjukdomens uppkomst 
och behandling samt för forskning kring njurtransplantation. Styrelsen har även utsett mottagare av 
resestipendium från Janssen-Cilag AB, Roche AB och Amgen AB. 
 
Pristagare till årets bästa abstract på Riksstämman 2004 har utsetts. 
 
Föreningens representant i Riksförbundet för njursjukas föreningsutskott har varit Anders 
Christensson. 
 
Föreningens styrelse har under 2004 bestått av Bengt Rippe ordf, Björn Wikström v ordf, Anders 
Christensson, vetenskaplig sekr, Olle Heimbürger fackl sekr, Gunnar Sterner kassör, Astrid Seeberger, 
Barbara Granroth, Maarit Korkeila och Henrik Ekberg ledamöter samt Gianni Celsi adjungerad från 
Barnnefrologföreningen. 
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