
   
 
 
 

 
 

Verksamhetsberättelse för Svensk Njurmedicinsk Förening omfattande tiden  
1/12- 2006  - 30/11- 2007. 

 
 
Under det gånga året har föreningen hållit 6 styrelsemöten varav 5 telefonmöten. 
 
Föreningen har 425 medlemmar. Kontakt med medlemmarna sker via e-post och föreningens 
hemsida. Hemsidan har omarbetats under året och har fått en ny web-adress: www.njur.se  
 
Föreningen har haft representanter i Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund samt i 
Livet som gåva (kampanj för organdonation). 
 
Svenskt Njurregister, SNR, har under året arbetat med utbyggnad av registret. Under året har 
SNR haft ekonomiska problem då man endast fick 700.000 kr i anslag från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Behovet för att klara av full utbyggnad och drift av registret 
var 2.400.000 kr. För att klara av betalningar till redan utförda och planerade IT-tjänster samt 
lön till administrativ personal beslutade styrelsen i SNF att i år öka utdebiteringen för SDDB 
från 100 kr till 200 kr per registrering. Finansiering och framtida utbyggnad av SNR har 
diskuterats intensivt inom styrelserna för SNF och SNR, samt med ansvariga personer för 
kvalitetsregister på SKL. Ny ansökan om anslag för 2008 har skickats till SKL. 
Finansieringen av SNR för 2008 är ännu inte klar. 
 
Den 8 mars 2007 hölls den andra ”Världsnjurdagen”, World Kidney Day. I anslutning till 
denna dag skickade SNF ut ett pressmeddelande. På flera håll i landet arrangerades lokala 
informationsaktiviteter där medlemmar i föreningen deltog tillsammans med representanter 
från Riksförbundet för Njursjuka. 
 
Sedan december 2005 är Medicinska njursjukdomar en grenspecialitet till basspecialiteten 
Invärtesmedicin. En arbetsgrupp i föreningen har under året fortsatt sitt arbete att ta fram en 
ny målbeskrivning för Medicinska njursjukdomar.  
  
Vid årsmötet 2006 beslutades att utreda om specialistexamen i Medicinska njursjukdomar kan 
utformas på ett nytt sätt för att öka ST- läkarnas deltagande i denna typ av kunskapskontroll. 
Under året har en arbetsgrupp inom styrelsen tagit fram ett förslag till en ny form av 
specialistexamen. 
 
Under hösten har en enkät om bemanning med nefrologer vid landets njurmedicin- och 
medicinkliniker skickats ut och bearbetats.  
 
Styrelsen har under året skickat förslag till WHO om modifiering av ICD-10 koden N18 
(Kronisk njursjukdom) att harmoniera med CKD-stadierna 1-5 ( N18.1 – 18.5). 
 
Ett förslag till förändring av föreningens stadgar har inkommit under året. Förslaget har 
beretts av styrelsen och kommer att presenteras för årsmötet. 

http://www.njur.se/


 
23 – 26 maj hölls Nordiska Njurdagarna i Göteborg. 
 
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 utsett mottagare av stipendium från Amgen AB, Genzyme AB, Jansen-Cilag 
AB, Roche AB, och Swedish Orphan AB. 
 
Styrelsen har utsett pristagare till årets bästa abstrakt på Rikstämman 2007. 
 
Föreningens representant i Njurförbundets föreningsutskott har varit Ola Samuelsson. 
 
Föreningens styrelse har under 2007 bestått av Björn Wikström ordförande, Hans Herlitz vice 
ordförande, Ola Samuelsson vetenskaplig sekreterare, Olle Heimbürger facklig sekreterare, 
Gunnar Sterner kassaförvaltare, Tora Almquist, Jonas Wadström, Gunilla Welander och Ann-
Marie Wikdahl ledamöter samt Gianni Celsi adjungerad från Barnnefrologföreningen. 
 
 
Ola Samuelsson Björn Wikström 
Vetenskaplig sekreterare Ordförande 


