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Protokoll 

Svenska Njurmedicinsk Förening 
2008-11-28 

Årsmöte  
Riksstämman, Svenska Mässan, Göteborg 

 
 

1. Årsmötet öppnades av ordförande Hans Herlitz. 
 

2. Till mötesordförande valdes Hans Herlitz. 
 

3. Till mötessekreterare valdes Ola Samuelsson 
 
4. Britta Hylander och Knut-Christian Gröntoft valdes att justera protokollet. 

 
5. Mötets behöriga utlysande godkändes. 

  
6. Föredragningslistan godkändes. 

 
7. Verksamhetsberättelsen presenterades kortfattat av ordförande Hans Herlitz. 

 
8. Revisionsberättelsen presenterades av kassaförvaltare Gunnar Sterner. 

 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

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

till medlemmarna. Detta beslut är nu giltigt då det godkändes även vid årsmötet 2007. 
 

11. Valberedningens förslag till styrelse presenterades och godkändes. 
Kassaförvaltare Björn Rogland (2009-2010) nyval, Jonas Wadström (2009-2010) omval, 
ledamot Carin Wallquist (2009–2010) nyval. 
 
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. Tora Almquist presenterade bakgrunden och uppläggningen av den nya målbeskrivningen 
för specialistutbildning i medicinska njursjukdomar. Hon redogjorde även för de 
ansvarsförhållanden som nu gäller för huvudman, verksamhetschef, studierektor, 
handledare och ST-läkare. 
 
Mats Roman redovisade det kommande obligatoriska kravet på inspektion av ST-
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utbildningen. Idag finns endast SPUR som organisation vilken kan utföra denna typ av 
kvalitetskontroll. Mötet uppmanades att komma med förslag på personer som kan 
utbildas till SPUR-inspektörer. 
  

14. Tora Almquist presenterade erfarenheterna från 2008 års specialistexamen och det nya 
diagnostiska provet. Resultaten av examinationerna är redovisade i årets 
verksamhetsberättelse. 
 
I samband med årets kunskapskontroll skickades en enkät med för att utvärdera 
examinationen och det diagnostiska testet. Enkäten besvarades framför allt av dem som 
skrev skrivningen/diagnostiska testet. Majoriteten besvarade att det diagnostiska testet var 
till stor nytta och var stimulerande för deras pågående ST-utbildning. 
 
Under 2009 kommer samma modell användas som 2008 med en planerad skrivning för 
Specialistexamen den 21 april 2009 och muntlig examination den 8 maj 2009. 
Det diagnostiska testet kan göras efter den 21 april och alla deltagare uppmanas göra 
detta i vecka 17 -18. En avgift på 5000 kronor för Specialistexaminationen och 1000 
kronor för det Diagnostiska testet kommer att tas ut från arbetsgivaren. 
 
Arbetsgruppen för specialistexamen och diagnostiskt test består idag av Tora Almquist, 
Olof Heimburger, Boa Grönros, Mårten Segelmark, Gunilla Welander, Ulf Åhman. 

 
15. Årsavgiften för 2008 beslutades att höjas från 200 till 300 Kr. 

Skälen är ökade kostnader för hemsidan och arvodering av arbetsgruppen för 
specialistexamen och diagnostiskt prov. 

 
16. Ordförande Hans Herlitz presenterade beviljade forskningsanslag och resestipendier. 

Totalt delades 50.000 SEK ut i forskningsanslag från familjen Lindgrens donationsfond, 
samt 265.000 SEK från Abbot, Amgen, Fresenius, Genzyme, Jansen-Cilag, Nordiv 
Medcom, Novartis, Roche och Swedish Orphan AB.  
Hamid Dezfoolian, Gregor Guron, Susanne Heiwe, Elzbieta Nowakovska-Fortuna, Jenny 
Olsson, Inga Soveri, Royne Thorman och Carin Wallquist erhöll forskningsbidrag och 
Sigrid Lundberg erhöll resebidrag. 
 

17. Mårten Segelmark tilldelades priset för bästa abstrakt 2007. 
 

18. Ordförande i Njurförbundet Håkan Hedman informerade om Njurförbundet och dess 
kommande 40-årsjubileum.  
Njurförbundet hette tidigare Riksförbundet för Njursjuka. Det bildades 1969. I samband 
med 40-årsjubileumet kommer man att ge ut en jubileumsskrift i samarbete med professor 
emeritus Mattias Aurell och docent Håkan Gäbel. 
Viktiga frågor som Njurföbundet driver idag är att alla njurpatienter ska få bästa 
individanpassade vård och betydelsen att upptäcka njursjukdom i tidigt skede för att starta 
preventivt arbete. 
Årligen stöder Njurförbundet svensk njurmedicinsk forskning med bidrag på 700.000 -
800.000 kronor. Man ser möjligheter att dessa bidrag i framtiden läggs samman med 
annat forskningsstöd i en större nationell forskningsfond. 
Ett problem som Njurförbundet har idag är en sjunkande andel medlemmar. Trots att 
andelen patienter med kronisk njursjukdom stadigt ökat har medlemsantalet inte ökat på 
senare år. Håkan Hedman uppmanade därför årsmötets deltagare att informera patienter 
och anhöriga om Njurförbundet. 
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19. Årsmötet avslutades.  
 
 
 

Göteborg 2008-11-28 
 
 
Ola Samuelsson Hans Herlitz 
Vetenskaplig sekreterare Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Britta Hylander Knut-Christian Gröntoft 


