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Protokoll 
Svensk Njurmedicinsk Förening 

2009-11-27 
      Årsmöte 

               Riksstämman, Stockholmsmässan, Stockholm 
 
 

1. Årsmötet öppnades av ordförande Hans Herlitz. 
 

2. Till mötesordförande valdes Hans Herlitz. 
 

3. Till mötessekreterare valdes Ola Samuelsson. 
 

4. Anders Fernström och Karin Larsson valdes att justera protokollet. 
 
5. Mötets behöriga utlysande godkändes. 

 
6. Föredragningslistan godkändes. 

 
7. Verksamhetsberättelsen presenterades kortfattat av den vetenskaplige sekreteraren Ola 

Samuelsson. Bengt Rippe påpekade att beskrivningen av SNR:s finansiering inte var 
fullständig. Detta kommer att korrigeras i den slutgiltiga version av verksamhets-
berättelsen som läggs ut på föreningens hemsida. 

 
8. Revisionsberättelsen presenterades av förra årets kassaförvaltare Gunnar Sterner. 

 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 
10. Britta Hylander valdes till ny ordförande för 2010-2011. 

 
11. Mårten Segelmark valdes till ny vice ordförande för 2010-2011. 

 
12. Ola Samuelsson omvaldes till vetenskaplig sekreterare för 2010. 

 
13. Mats Roman omvaldes till facklig sekreterare för 2010-2011. 

 
14. Maria Svensson valdes till ny ledamot i styrelsen för 2010-2011. 

 
15. Anders Fernström och Carsten Frisenette-Fich valdes till revisorer och Gert Jensen 

och Sven-Ingmar Deurell valdes till revisorssuppleanter för 2010. 
 

16. Astrid Seeberger valdes till SNF:s representant och Emöke Dimeny till hennes 
suppleant i SLS fullmäktige. 
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17. Till ny valberedning valdes Hans Herliz (sammankallande), Gunilla Welander och 
Olof Heimbürger. 

 
18. Mats Roman informerade om de nya kriterier som SPUR kommer att använda vid sina 

inspektioner fr.o.m. 2010. SNF har idag tre utbildade SPUR-inspektörer. Under 2010 
planeras den första inspektionen av en njurmedicinsk klinik. 

 
19. Tora Almquist (sammankallande i gruppen med ansvar för specialistexamen) 

informerade om 2009 års specialistexamen. Trettiosex ST-läkare deltog i 
examinationen som ett diagnostiskt prov och sju skrev den som en slutskrivning. Av 
dessa sju deltog sedan sex i den muntliga examinationen. Samtliga sex blev godkända.  
 
Enkät till deltagare respektive till handledare visade att man generellt ansåg att 
examinationen är bra som kunskapskontroll och att den är ett bra ”hjälpmedel” för 
såväl ST-läkare som handledare under ST-utbildningen. 
 
Planeringen för 2010 är en slutskrivning den 15/4 med efterföljande muntlig 
examination i Lund den 5/5. Skrivningen som diagnostisk prov kan göras under vecka 
16 – 18. 

 
20. Tora Almquist informerade att ett nationellt nätverk för ST-utbildning i medicinska 

njursjukdomar har bildats. Det består av ST-rektorer i njurmedicin och arbetsgruppen 
för målbeskrivningen i medicinska njursjukdomar. Det primära målet nu är att under 
2010 ta fram en utbildningsbok. 

 
21. Årsavgiften för 2010 beslutades vara oförändrad 300 Kr. 

 
22. Vetenskaplige sekreteraren Ola Samuelsson presenterade beviljade forskningsanslag 

och resestipendier. Totalt delades 240.000 SEK ut från SNF:s forskningsfond till 
vilken bidrag erhållits från  Abbot, Amgen, Fresenius, Genzyme, Nordic Medcom, och 
Swedish Orphan AB. Gregor Guron,  Susanne Ljungman, Elzbieta Nowakovska-
Fortuna, Jenny Olsson och Aso Saeed erhöll forskningsbidrag. 

 
23. Henri Afghahi tilldelades priset för bästa abstrakt 2009. 

 
24. Jarl Ahlmén frågade varför det ännu inte är möjligt för varje enskild njurmedicinsk 

enhet i landet att få ut sina egna inrapporterade data från SNR. KG Prütz och Bengt 
Rippe från SNR:s styrelse meddelade att detta hitintills berott på tidsbrist att få fram 
en fungerande rapportmodul. De meddelade att en användarvänlig sådan kommer att 
införas under början av 2010. 

 
25. Björn Wikström, Bengt Fellström och Jarl Ahlmén tog upp frågan om det är möjligt 

att förbättra resurserna för SNR genom att söka stöd från externa finansiärer. 
Ordförande i SNR Bengt Rippe informerade att under 2009 och 2010 har 
finansieringen varit och är god. Brist på ekonomiska resurser är för närvarande inget 
problem för SNR. 
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26. Björn Wikström ifrågasatte varför avgående generalsekreterare i SNR, Staffan Schön, 
inte står med som presentatör av årets redovisning från SNR. Vetenskaplige 
sekreteraren Ola Samuelsson redogjorde för styrelsens syn och förklaring till detta då 
Staffan Schön under 2009 byter till en privat arbetsgivare inom svensk dialysvård. 
Han ersätts som generalsekreterare i SNR av KG Prutz. Ordförande Hans Herlitz 
meddelade att Staffan Schön kommer att hålla en presentation av SRAU:s, SDDB:s 
och SNR:s historia under SNR:s programpunkt under riksstämman. 

 
27. Årsmötet avslutades. 

 
 
 

 
 
Göteborg 2009-11-27 
 
 
Ola Samuelsson Hans Herlitz 
Vetenskaplig sekreterare Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
Karin Larsson Anders Fernström 

 


