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Under det gångna verksamhetsåret har föreningen hållit 7 styrelsemöten varav 5 telefonmöten.  
 
Medlemsantalet har ökat till 440, en ökning med 17 st sedan 2004. Kontakt med medlemmarna sker 
via e-mail och föreningens hemsida www.svls.se/sektioner/nm. 
 
Styrelsen har haft representant för föreningen och medverkat vid fullmäktigemöte för Svenska 
Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund samt i Livet som gåva med kampanj för organdonation.  
  
En arbetsgrupp inom föreningen har för sjätte året i rad arrangerat en postgraduate kurs i njurmedicin. 
Kursen finansierades av Janssen-Cilag AB. 
 
Styrelsen har medverkat till en uppdatering av ”Riktlinjer för omhändertagande av patienter med 
njursvikt” samt praktisk lathund för ICD diagnoser som nu finns tillgänglig på hemsidan 
 
Styrelsen har arbetat med olika register för njursjuka SRAU, SDDB och predialysregistret i Göteborg 
och Stockholm. Ett av målen har varit att finna en gemensam mjukvaruleverantör så att registren kan 
samköras. 
 
I styrelsens regi har en kurs kallad ”PD i praktiken” arrangerats i Enköping.  
  
Styrelsen har tillsammans med Svensk Transplantationsförening och Riksförbundet för njursjuka 
formulerat en skrivelse till vårdministern Ylva Johansson om frikort för levande givare. Visst gensvar 
har noterats. 
 
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 2005 har utsetts. 
 
Föreningens representant i Riksförbundet för njursjukas föreningsutskott har varit Anders 
Christensson. 
 
Föreningens styrelse har under 2005 bestått av Bengt Rippe ordf, Björn Wikström v ordf, Ingela 
Fehrman-Ekholm, vetenskaplig sekr, Olle Heimbürger fackl sekr, Gunnar Sterner kassör, Astrid 
Seeberger, Barbara Granroth, Tora Almqvist och Annika Tibell ledamöter samt Gianni Celsi 
adjungerad från Barnnefrologföreningen. 
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