
   
 
 
 

 
 

Verksamhetsberättelse för Svensk Njurmedicinsk Förening omfattande tiden  
29/11- 2008  - 27/11- 2009. 

 
 
Under verksamhetsåret 2009 har styrelsen hållit 6 styrelsemöten varav 5 telefonmöten. 
 
Föreningen har 442 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 och är nu totalfinansierat via anslag från 
SKL, Jönköpings Läns Landsting och avgifter från inrapporterande njurmedicinska enheter 
(tidigare SDDB-avgifter). Registret har egna stadgar, en egen styrelse och en egen hemsida 
(www.medscinet.net/snr/). Det har två administrativa samordnare som är lokaliserade på 
Länsjukhuset Ryhov i Jönköping respektive på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.  
 
Den 12 mars 2009 hölls den tredje ”Världsnjurdagen”, World Kidney Day. Lokala aktiviteter 
arrangerades i Göteborg och Stockholm. 
 
Föreningen har sedan ett par år en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram detaljerna i innehållet 
av den nya målbeskrivningen för ST-utbildningen. Sammankallande i denna grupp är docent 
Olof Heimbürger, Njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset. Gruppen har sammanträtt 
flera gånger under året och deltagit i Läkarsällskapets möten. Den har även deltagit i en 
nationell träff med de studierektorer i medicinska njursjukdomar som för närvarande finns för 
att utveckla arbetet med dessa specifika mål.  
 
Arbetet med kommande SPUR-inspektioner av njurmedicinska enheter har fortskridit under 
året. För närvarande har tre njurmedicinska specialister utbildats av SPUR till inspektörer. 
Två njurmedicinska enheter, Malmö och Uppsala, har anmält intresse att bli inspekterade.   
 
Under våren höll föreningen en ny skriftlig och muntlig specialistexamen. Sex färdiga 
specialister i medicinska njursjukdomar anmälde sig till examinationen. Samtliga klarade av 
den med godkänt resultat. Ytterligare 36 läkare i olika faser av sin ST-utbildning i 
njurmedicin utnyttjade möjligheten att genomgå delar av det skriftliga provet som ett 
diagnostiskt prov. 
 
Styrelsen har fört diskussioner med Socialstyrelsen (Epidemiologiskt Centrum, Enheten för 
klassifikationer och terminologi) avseende nya åtgärdskoder för dialys, s.k. KVÅ-koder. 
Behovet att bättre registrera mer resurskrävande från mindre resurskrävande dialyser har 
påtalats från olika njurmedicinska enheter i landet. Kontakterna med Socialstyrelsen har 
resulterat i att från och med 2010-01-01 införs ytterligare två koder i KVÅ ; DR055 
”Citratdialys” och DR056 ”Heparinfri dialys”. 



 
Styrelsen har även haft kontakter med Socialstyrelsen (Regionala tillsynsmyndigheten i 
Göteborg) angående administrering av PD-vätskor inom slutenvård. Detta kan vara ett 
praktiskt problem då patienter med peritonealdialys vårdas på olika avdelningar på sjukhus 
som saknar kompetens att sköta PD. Socialstyrelsen har klart meddelat att enligt SOSFS 
2000:1 kan inte administrering av PD-vätska delegeras till att utföras av en undersköterska 
från en njurmedicinsk enhet. Man meddelar att då byte av PD-vätska måste göras på en 
patient som är inneliggande på avdelning som saknar njurmedicinsk kompetens ”får man söka 
efter praktiska lösningar”. En sådan lösning kan vara att sjuksköterskan på aktuell avdelning 
ansvarar för läkemedelshanteringen och att ”arbetsuppgiften” görs tillsammans av 
undersköterska och sjuksköterska. Rent praktiskt innebär det att påsbytet utförs av en 
undersköterska från njurmedicin när sjuksköterskan på aktuell avdelning tittar på.  
 
Under 2009 har föreningen fått 19 remisser eller förfrågningar från Svenska Läkarsällskapet 
eller Sveriges Läkarförbund att ta ställning till. Sammanlagt har vi lämnat synpunkter på tre 
av dessa men avstått från att besvara eller kommentera övriga 16. 
 
Föreningen har sanktionerat eller varit direkt delaktig i olika utbildningsaktiviteter under 
2009. I samarbete med Amgen AB har föreningen arrangerat Glomerulonefritkurs på 
Krusenbergs Herrgård i Uppland den 2-4 februari 2009 och en Postgraduatekurs på 
Sigtunahöjden i Sigtuna den 7-9 september 2009. 
 
Styrelsen har delat ut forskningsanslag och resestipendier från Familjen Lindgrens donation 
för forskning kring cystnjuresjukdomens uppkomst och behandling samt för forskning kring 
njurtransplantation och från Stiftelsen för Svensk Njurmedicinsk Forskning och Utbildning. 
Ekonomiska bidrag till svensk njurmedicinsk forskning har 2009 givits av Abbot Scandinavia 
AB (50.000), Amgen AB (60.000), Fresenius Medical Care Sverige AB (15.000),Genzyme 
Sweden (25.000), Nordic Medcom (10.000) och Swedish Orphan AB (20.000). 
 
Styrelsen har utsett pristagare till årets bästa abstrakt på Rikstämman 2009. 
 
Föreningens representant i Njurförbundets forskningsutskott har varit Ola Samuelsson. 
 
Föreningens styrelse har under 2009 bestått av Hans Herlitz ordförande, Britta Hylander vice 
ordförande, Ola Samuelsson vetenskaplig sekreterare, Mats Roman facklig sekreterare, Björn 
Rogland kassaförvaltare, Carin Wallquist, Jonas Wadström, Gunilla Welander och Lennart 
Lundberg ledamöter samt Maria Herthelius adjungerad från Barnnefrologföreningen. 
 
 
Ola Samuelsson Hans Herlitz 
Vetenskaplig sekreterare Ordförande 


