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Verksamhetsberättelse för Svensk Njurmedicinsk Förening omfattande tiden  
3/12- 2010  - 1/12- 2011. 

 
 
Under verksamhetsåret 2011 har styrelsen hållit 6 möten varav 5 telefonmöten. 
 
Föreningen har 485 namn i sitt medlemsregister. 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 2011 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). 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 10 mars 2011 hölls den fjärde ”Världsnjurdagen”, World Kidney Day. Lokala aktiviteter 
arrangerades i Göteborg och Stockholm. 
 
Det Nationella nätverket för ST i njurmedicin har under året tagit fram ett slutligt förslag hur 
Socialstyrelsens målbeskrivning i medicinska njursjukdomar konkret ska tolkas. Detta förslag 
har accepterats och fastställts av styrelsen och är nu tillgängligt på vår hemsida www.njur.se. 
 
Under våren höll föreningen en ny skriftlig och muntlig specialistexamen. Åtta färdiga 
specialister i medicinska njursjukdomar anmälde sig till examinationen. Samtliga klarade av 
den med godkänt resultat. Därutöver har ett antal läkare i olika faser av sin ST-utbildning i 
njurmedicin utfört det skriftliga provet som ett diagnostiskt prov. 
 
Styrelsens diskussion med Socialstyrelsen (Avdelningen för regler och tillstånd, 
Enheten för behörighet) avseende kraven för specialistkompetens i medicinska njursjukdomar 
för de ST-läkare i njurmedicin som var legitimerade läkare före den 1 juli 2006, och som 
ansöker om specialistkompetens innan utgången av 2013, har resulterat i ett klargörande för 
sidoutbildningen vid transplantationskirurgisk enhet. SoS meddelade 2011-03-31 att det inte 
finns något krav på sidoutbildning inom urologi. Däremot ska minst tre månaders tjänstgöring 
ske på transplantationsmedicinsk/transplantationskirurgisk enhet. 
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Föreningen har sanktionerat eller varit delaktig i olika utbildningsaktiviteter under 2011. 
Följande utbildningar har hållits: ”PD i praktiken” i samarbete med Fresenius Medical Care 
Sverige AB och Norrlands Universitetssjukhus; ”Njuren och hypertoni” i samarbete med 
Amgen AB och Sahlgrenska Universitetssjukhuset; ”Hemodialys” i samarbete med Fresenius 
Medical Care Sverige AB, Amgen AB och Karolinska Universitetssjukhuset. Dessutom har 
Njurmedicinska kliniken i Lund haft en utbildningsdag för ST-läkare om vaskuliter och 
Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset en utbildningsdag om hereditära 
njursjukdomar. 
 
Styrelsen har delat ut forsknings- och resebidrag från Stiftelsen för Svensk Njurmedicinsk 
Forskning och Utbildning. Ekonomiska bidrag till denna stiftelse, och därmed till svensk 
njurmedicinsk forskning, har 2011 givits av Abbot Scandinavia AB (50.000), Amgen AB 
(50.000), Fresenius Medical Care Sverige AB (15.000), Genzyme Sweden (10.000), Nordic 
Medcom (10.000) och Shire Sweden(20.000). 
 
Föreningens representant i Njurförbundets föreningsutskott har varit Ola Samuelsson. 
 
Föreningens styrelse har under 2011 bestått av Britta Hylander ordförande, Mårten Segelmark 
vice ordförande, Ola Samuelsson vetenskaplig sekreterare, Mats Roman facklig sekreterare, 
Björn Rogland kassaförvaltare, Maria Svensson, Carin Wallquist, Lars Wennberg, och 
Lennart Lundberg ledamöter. 
 
 
Ola Samuelsson Britta Hylander 
Vetenskaplig sekreterare Ordförande 


