Verksamhetsberättelse för Svensk Njurmedicinsk Förening omfattande tiden
1/12- 2007 - 28/11- 2008.

Under verksamhetsåret 2008 har styrelsen hållit 6 styrelsemöten varav 5 telefonmöten.
Föreningen har 437 medlemmar. Kontakt med medlemmarna sker via e-post och föreningens
hemsida, www.njur.se .
Föreningen har haft representanter i Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund samt i
Livet som gåva (kampanj för organdonation).
Svenskt Njurregister, SNR, startade i full skala 2008. Det har varit totalfinansierat, bl.a. tack
vare ett anslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på 1,5 miljoner kr.
Den 13 mars 2008 hölls den tredje ”Världsnjurdagen”, World Kidney Day. I anslutning till
denna dag gav Njurförbundet tillsammans med Svensk Njurmedicinsk Förening och Svensk
Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening ut en informationsfolder om kronisk njursjukdom.
Medicinska njursjukdomar är sedan december 2005 en grenspecialitet till basspecialiteten
Invärtesmedicin. I maj 2008 togs slutgiltigt beslut om hur målbeskrivningarna för de olika
medicinska specialiteterna ska se ut. Den 1 september 2008 trädde därefter de nya
föreskrifterna och allmänna råd om läkarnas specialisttjänstgöring i kraft; Läkarnas
specialiserings-tjänstgöring (SOSFS 2008:17). Den arbetsgrupp som under 2006 och 2007
arbetat med målbeskrivningen för vår grenspecialitets räkning har fortsatt och fortsätter sitt
arbete att nu ta fram en detaljerad och noga definierad ”check-lista” på vad den nya
målbeskrivningen för Medicinska njursjukdomar konkret kommer att innebära för läkare
under ST-utbildning.
Under våren höll föreningen en ny skriftlig och muntlig specialistexamen. Fem färdiga
specialister i medicinska njursjukdomar gick upp och klarade av examinationen. Ytterligare
25 ST-läkare i njurmedicin utnyttjade möjligheten av genomgå delar av den skriftliga
examination som ett diagnostiskt prov.
De reviderade riktlinjerna för omhändertagande av patienter med njursvikt som omarbetats
och därefter presenterades 2007 på föreningens hemsida trycktes under året. Ett exemplar
skickades därefter ut till varje enskild föreningsmedlem.
Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbund har ändrat sina strategier avseende
hantering av remisser och förfrågningar från statliga myndigheter och andra nationella såväl
som internationella intresseorganisationer. Från att tidigare besvarat de allra flesta av dessa
direkt skickar man nu ut alltfler till de olika specialistföreningarna med begäran om
synpunkter. Under 2008 har föreningen fått 20 sådana remisser och förfrågningar att ta

ställning till. Sammanlagt har vi skickat in synpunkter på nio av dessa men avstått från att
besvara eller kommentera övriga 11.
Föreningen har sanktionerat eller varit direkt delaktig i olika utbildningsaktiviteter under
2008. Följande utbildningar har hållits: ”PD i praktiken” i samarbete med Baxter, Gambro och
Fresenius och Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus. ”Renal endokrinologi” i
samarbete med Amgen AB och Uppsala Akademiska Sjukhuset. ”Postgraduatekurs i
njurmedicin” och i samarbete med Amgen AB.

Styrelsen har utsett mottagare av forskningsbidrag och resestipendier från dels Stiftelsen för
Svensk Njurmedicinsk Forskning och Utbildning, dels från åtta externa bidragsgivare (Abbot
Scandinavia AB, Amgen AB, Fresenius AB, Genzyme AB, Jansen-Cilag AB, Nordic
Medcom AB, Novartis Sverige AB, Roche AB och Swedish Orphan AB) och från Familjen
Lindgrens donation för forskning kring cystnjuresjukdomens uppkomst och behandling samt
för forskning kring njurtransplantation.
Styrelsen har utsett pristagare till årets bästa abstrakt på Rikstämman 2008.
Föreningens representant i Njurförbundets föreningsutskott har varit Ola Samuelsson.
Föreningens styrelse har under 2008 bestått av Hans Herlitz ordförande, Britta Hylander vice
ordförande, Ola Samuelsson vetenskaplig sekreterare, Mats Roman facklig sekreterare,
Gunnar Sterner kassaförvaltare, Tora Almquist, Jonas Wadström, Gunilla Welander och
Lennart Lundberg ledamöter samt Maria Herthelius adjungerad från Barnnefrologföreningen.
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