Verksamhetsberättelse för Svensk Njurmedicinsk Förening omfattande tiden
28/11- 2009 - 2/12- 2010.
Under verksamhetsåret 2010 har styrelsen hållit 7 egna styrelsemöten varav 5 telefonmöten,
och ett gemensamt möte med styrelsen i SNR.
Föreningen har 485 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, var 2010 totalfinansierat via anslag från SKL och avgifter från
den årliga dialysundersökningen. Registret har ett eget regelverk, en egen styrelse och en egen
hemsida (www.snronline.se). SNR:s regelverk har reviderats under året och de nya reglerna
har ratificerats av styrelsen i Svensk Njurmedicinsk Förening. Registrets huvudman är
Landstinget i Jönköpings län och dess huvudkansli är förlagt till Jönköping. SNR har två
administrativa samordnare som är lokaliserade på Länsjukhuset Ryhov i Jönköping och på
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Den 11 mars 2010 hölls den fjärde ”Världsnjurdagen”, World Kidney Day. Lokala aktiviteter
arrangerades i Göteborg och Stockholm.
Under året har den första SPUR-inspektionen av en njurmedicinsk enhet utförts. Akademiska
sjukhuset i Uppsala var först ut och fick ett gott omdöme.
Den tidigare arbetsgrupp inom SNF som arbetat med målbeskrivningen har ombildats till ett
permanent arbetsgrupp Nationella nätverket för ST i njurmedicin. Under året har dessa arbetat
fram preliminära rekommendationer för tillämpningen av målbeskrivningen för ST i
medicinska njursjukdomar. Dessa är tillgängliga dels på vår hemsida dels på Läkarsällskapets
hemsida. Efter en remissrunda görs nu smärre revideringar. Nätverket har också påbörjat en
översyn av kursutbudet för ST så att det överensstämmer med målbeskrivningens krav.
Under våren höll föreningen en ny skriftlig och muntlig specialistexamen. Sju färdiga
specialister i medicinska njursjukdomar anmälde sig till examinationen. Sex klarade av den
med godkänt resultat. Ytterligare 34 läkare i olika faser av sin ST-utbildning i njurmedicin
anmälde sitt intresse att genomgå det skriftliga provet som ett diagnostiskt prov.
Styrelsen har inlett en diskussion med Socialstyrelsen (Avdelningen för regler och tillstånd,
Enheten för behörighet) avseende de äldre kraven för specialistkompetens i medicinska
njursjukdomar. Dessa krav gäller för de ST-läkare i njurmedicin som var legitimerade läkare
före 1 juli 2006 och som ansöker om specialistkompetens innan utgången av 2013. Två läkare
vid olika njurmedicinska kliniker har av SoS inte fått sin tjänstgöring vid transplantations-

kirurgisk enhet godkänd inom ramen för sin specialistutbildning. Enheten för behörighet har i
stället krävt tjänstgöring vid urologisk enhet. De två ST-läkarna har därmed inte beviljats
specialistkompetens i medicinska njursjukdomar. Då detta beslut helt går emot intentionerna
med dagens specialistutbildning, och även emot gällande praxis de senaste åren, anser
styrelsen att SoS måste ändra sitt ställningstagande i dessa ärenden.
Föreningen har sanktionerat eller varit direkt delaktig i olika utbildningsaktiviteter under
2010. Följande utbildningar har hållits: ”PD i praktiken” i samarbete med Baxter, Gambro och
Fresenius och Universitetssjukhuset i Örebro; ”Njuren och hypertoni” i samarbete med
Amgen AB och Sahlgrenska Universitetssjukhuset; ”Postgraduatekurs i njurmedicin” i
samarbete med Amgen AB.
Den 2-4 maj 2010 arrangerade föreningen tillsammans med Svensk Njursjuksköterskeförening (SNSF) och den njurmedicinska enheten Kalmar lasarett det njurmedicinska
vårmötet. Mötet hade såväl gemensamma föredrag som separata sessioner för läkare
respektive sjuksköterskor. Över 500 deltagare kom till Kalmar och majoriteten var
medlemmar i SNSF. Totalt deltog 51 medlemmar från vår egen förening. Styrelsen har under
hösten diskuterat framtida mötesstrategier och kommer att fråga årsmötet om förändringar i
föreningens mötesaktiviteter skall göras.
Styrelsen har delat ut forskningsanslag och resestipendier från Stiftelsen för Svensk
Njurmedicinsk Forskning och Utbildning. Ekonomiska bidrag till denna stiftelse, och därmed
till svensk njurmedicinsk forskning, har 2010 givits av Abbot Scandinavia AB (50.000),
Amgen AB (50.000), Astellas Pharma AB (10.000), Fresenius Medical Care Sverige AB
(15.000), Genzyme Sweden (10.000), Nordic Medcom (10.000) och Swedish Orphan AB
(20.000).
Föreningens representant i Njurförbundets föreningsutskott har varit Ola Samuelsson.
Föreningens styrelse har under 2010 bestått av Britta Hylander ordförande, Mårten Segelmark
vice ordförande, Ola Samuelsson vetenskaplig sekreterare, Mats Roman facklig sekreterare,
Björn Rogland kassaförvaltare, Maria Svensson, Carin Wallquist, Jonas Wadström, och
Lennart Lundberg ledamöter.
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