Verksamhetsberättelse för svensk Njurmedicinsk Förening omfattande tiden
3/12- 2005 - 30/11- 2006.

Under det gånga året har föreningen hållit 7 styrelsemöten varav 5 telefonmöten.
Medlemsantalet är 444, en ökning med 4 sedan 2005. Kontakt med medlemmarna sker via epost och föreningens hemsida www.svls.se/sektioner/nm.
Föreningen har haft representanter i Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund samt i
Livet som gåva (kampanj för organdonation).
Föreningen har under året daterat upp ”Riktlinjer för omhändertagande av patienter med
kronisk njursvikt”. Dessa finns nu tillgängliga på föreningens hemsida.
En arbetsgrupp inom föreningen har arbetat med en sammanslagning av de olika register för
njursjuka som funnits i landet (SRAU, SDDB, dialysregistren av kroniska njursjuka patienter
i delar av Västar Götaland respektive i Stockholm). Detta har resulterat i skapandet av svensk
Njurregister, SNR, som kommer att använda MedSciNet som gemensam IT-plattform. Ett
förslag på styrelse för SNR har arbetats fram under andra halvåret 2006.
Den 9 mars 2006 deltog en representant för styrelsen i en pressträff som hölls i Stockholm i
anslutning till den första ”Världsnjurdagen”, World Kidney Day. WKD har tillkommit på
initativ av IFKF och ISN.
I december 2005 beslutade regeringen om en ny specialistindelning av medicinska
specialiteter. Medicinska njursjukdomar är nu en grenspecialitet till basspecialiteten
Invärtesmedicin. En arbetsgrupp i föreningen arbetar med att ta fram en ny målbeskrivning
för Medicinska njursjukdomar. Föreningen har en representant i den grupp som leds av
Socialstyrelsen för att ta fram målbeskrivningar för samtliga specialiteter inom
basspecialiteten Invärtesmedicin.
Styrelsen har under hösten kontaktat Centrum för patientklassifikation på Socialstyrelsen med
anledning av ett förslag på klassifikation av dialys, s.k. BESS/KVÅ koder. Det nuvarande
förslaget på två koder är enligt styrelsen för trubbigt och oprecist. I brevet till Socialstyrelsen
har vi föreslagit ett mer differentierat system med sex olika kodnivåer enligt ett tidigare
förslag från Karolinska Universitetssjukhuset.
Under året har enkäter skickats till verksamhetschefer och ST-läkare i njurmedicin om
specialistexamen i Medicinska njursjukdomar. Deltagande i de senaste årens examinationer
har varit mycket låg och synpunkter på specialistexamens framtida utformning och behov har
inventerats.
7 – 9 maj hölls föreningens vårmöte i Stockholm.

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.
Styrelesen har utsett mottagare av stipendium från Jansen-Cilag AB, Roche AB, Amgen AB
och Swedish Orphan AB.
Styrelsen har utsett pristagare till årets bästa abstrakt på Rikstämman 2006.
Föreningens representant i Riksförbundet för njursjukas föreningsutskott har varit Ola
Samuelsson.
Föreningens styrelse har under 2006 bestått av Björn Wikström ordförande, Hans Herlitz vice
ordförande, Ola Samuelsson vetenskaplig sekreterare, Olle Heimburger facklig sekreterare,
Gunnar Sterner kassaförvaltare, Tora Almquist, Annika Tibell, Gunilla Welander och AnnMarie Wikdahl ledamöter samt Gianni Celsi adjungerad från Barnnefrologföreningen.
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