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1. Årsmötet öppnades av ordförande Björn Wikström. 
 

2. Till mötesordförande valdes Björn Wikström. 
 

3. Till mötessekreterare valdes Ola Samuelsson 
 
4. Anette Bruchfeld och Jonas Nisell valdes att justera protokollet. 

 
5. Mötets behöriga utlysande godkändes. 

  
6. Föredragningslistan godkändes efter flyttning av punkt 13 till punkt 17. 

 
7. Verksamhetsberättelsen presenterades kortfattat av ordförande Björn Wikström. 

 
8. Revisionsberättelsen presenterades av kassaförvaltare Gunnar Sterner. 

 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 
10. Årsavgiften för 2008 beslutades till 200 Kr. 

 
11. Valberedningens förslag till styrelse presenterades och godkändes. 

Ordförande Hans Herlitz (2008-2009) nyval, vice ordförande Britta Hylander (2008-
2009) nyval, kassaförvaltare Gunnar Sterner (2008-2009) omval, vetenskaplig sekreterare 
Ola Samuelsson (2008-2009) omval, facklig sekreterare Mats Roman (2008-2009) nyval, 
ledamot Gunilla Welander (2008–2009) omval, ledamot Lennart Lundberg (2008-2009) 
nyval, ledamot Tora Almquist (2007-2008), ledamot Jonas Wadström (2007-2008). 
 
Valberedningens förslag till omval av revisorer Anders Fernström och Carsten Frisenette-
Fich, revisorssuppleanter Gert Jensen och Sven-Ingmar Deurell, representant för SLS 
Astrid Seeberger och suppleant för SLS-representant Emöke Dimeny för 2007 
presenterades och godkändes. 
Till adjungerad styrelseledamot valdes Maria Hertelius (barnnefrologi) 

 
12. Till valberedning valdes Anders Christiansson (sammankallande), Gert Jensen, K-G 

Prütz.  
 

13. Olof Heimbürger presenterade förslag till ny målbeskrivning för grenspecialtiteten 
medicinska njursjukdomar. Enligt Socialstyrelsens instruktioner ska beskrivningen 



innehålla 12 delmål varav 3 ska vara gemensamma med basspecialiteten invärtes 
medicin. I beskrivning ska endast ”bör”-satser användas och inga ”skall”-satser får 
skrivas. 
Inga tidsangivelser mer än en total ST-tjänstgöringstid på 5 år får anges i 
målbeskrivningen. Mer detaljerade rekommendationer på tjänstgöringstider för olika 
placeringar får i stället lämnas i de kommentarer som specialistföreningarna kan ge till de 
formella målbeskrivningarna. 
  

14.  Olof Heimbürger presenterade resultatet av den bemanningsenkät avseende 
njurmedicinare i Sverige som han genomfört under hösten. Av utsända enkäter har 85% 
besvarats. Jämfört med 2004 ser situationen något bättre ut 2007 med ett större antal ST-
läkare under specialistutbildning. Behovet av fler ST-tjänster kvarstår dock till viss del. 

 
15. Tora Almquist presenterade förslaget om ny specialistexamen. I stället för en 

slutexamination vid avslutad specialisttjänstgöring föreslås nu i stället ett årligt 
diagnostiskt prov till alla ST-läkare i njurmedicin. Skrivningen rättas av handledaren efter 
en förutbestämd rättningsmall. Skrivningen och rättningsmallen tas fram av en 
organisationsgrupp bestående av 4 – 5 personer.  
 
Årsmötet tillstyrkte förslaget och beslutade att starta denna examinationsform 2008. 
Årsmötet beslutade att styrelsen väljer representanterna i organisationsgruppen. 
Årsmötet beslutade att gruppen föreslår en ansvarig person för examinationsarbetet och 
att styrelsen därefter godkänner valet. 
Årsmötet beslutade att arvodering för detta arbete ska betalas ut. Formerna för detta och 
beloppets storlek uppdrogs åt styrelsen att utreda och besluta om. 

 
16. Årsmötet beslutade att stadgarna ändras enligt det förslag som styrelsen berett och sänt ut 

till medlemmarna. För att detta beslut slutligen ska bli giltigt krävs ytterligare ett 
godkännande av förslaget vid nästa års årsmöte. 
 

17. SNR:s ordförande Bengt Rippe presenterade ekonomin för 2007 och budgeten för 2008. 
Efter initiala startsvårigheter kommer SNR startas den 17 december 2007. 
Årsmötet beslutade att en registreringsavgift på 200 kronor per patient ska debiteras för 
varje registrerad dialyspatient men att ingen registreringsavgift tas ut för ”pre-dialytiska” 
eller transplanterade patienter (då antalet patienter i sistnämnda kategorier står i 
proportion till varje kliniks antal dialyspatienter). 
Årsmötet beslutade att inte tillåta extern sponsring av SNR. 
Årsmötet beslutade att tillåta annonser i SNR:s publikationer. 

 
18. Vetenskaplige sekreteraren Ola Samuelsson presenterade alla beviljade forskningsanslag 

och resestipendier. Totalt delades 135.000 SEK ut i forskningsanslag från Stiftelsen för 
Svensk Njurmedicinsk Forskning och Utveckling och familjen Lindgrens donationsfond, 
samt 265.000 SEK från Abbot, Amgen, Genzyme, Jansen-Cilag, Roche och Swedish 
Orphan AB.  
Linda Gyllström, Maria Svensson, Gregor Guron, Ziville Bekassy, Fredrik Dunér, Peter 
Barany, Lina Nordquist, Inga Soveri, Anette Bruchfeld erhöll forskningsbidrag och Tora 
Almquist, Ann-Cathrine Johansson, Daniel Asgeirsson erhöll resebidrag. 
 

19. Shariar Akaberi tilldelades priset för bästa abstrakt 2007. 
 

20. Övriga frågor: 
Bernd Stegmayer, Umeå, presenterade att vi nu kan registrera aferes-behandlingar via ett 
web-baserat system. En länk ska läggas till SNF:s hemsida. 
 



Björn Wikström meddelade att han och Peter Barany gjort en revidering av Riktlinjerna 
för anemi. För att harmoniera med EMEA:s riktlinjer sänks nu behandlingsmålet till ett 
Hb-intervall på 100 – 120 g/l. 
 
Anders Alvestrand, Stockholm, presenterade ett förslag att förbättra de ekonomiska 
resurserna för njurmedicinsk forskning enligt en modell som man med framgång använt i 
Holland. Med ett effektivt användande av Internet kan beloppen på och antalet donationer 
ökas. En samordning av olika ekonomiska resurser för njurmedicinsk forskning kan också 
förbättra möjligheterna för olika forskargrupper att få tillgång till erfoderliga medel. 
Årsmötet beslutade att Anders Alvestrand i samarbete med SNF:s styrelse utreder 
möjligheterna till en liknande system i Sverige. 
 
Torbjörn Linde, Uppsala, tog upp frågan om SNF inte bör samarbeta med externa 
intressenter i det njurmedicinska kvalitetsarbetet att ta fram och sprida kvalitetsrapporter. 
Årsmötet beslutade att inte samarbeta med olika privata intressegrupper, utan i stället 
förbättra redovisningen av vårt eget kvalitetsarbete via SNR. 

 
21. Årsmötet avslutades och Björn Wikström överlämnade ordförandeklubban till Hans 

Herlitz. 
 
 
 
 

Göteborg 2007-11-30 
 
 
Ola Samuelsson Björn Wikström 
Vetenskaplig sekreterare Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Anette Bruchfeld Jonas Nisell 


