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1. Årsmötet öppnades av ordförande Mårten Segelmark. 

 
2. Till mötesordförande valdes Mårten Segelmark. 

 
3. Till mötessekreterare valdes Maria Svensson. 

 
4. Nils Grefberg och Knut-Christian Gröntoft valdes att justera protokollet. 

 
5. Mötets behöriga utlysande godkändes. 

 
6. Föredragningslistan med tillägg godkändes. 

 
7. Verksamhetsberättelsen presenterades vid årsmötet och accepterades av årsmötet 

utan kommentarer. 

 
8. Föreningens ekonomiska bokslut för 2011 presenterades av kassaförvaltare Björn 

Rogland. Revisor Anders Fernström hade inget att tillägga. Revisionsberättelsen är 

undertecknad av revisorerna. 

 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 
10. Årsavgiften för 2013 beslutades vara oförändrad 300 Kr 

 
11. Annette Bruchfeld valdes till vetenskaplig sekreterare för 2013-2014 (nyval). 

 
12. Björn Rogland valdes till Kassaförvaltare för 2013-2014 (omval). 

 
13. Johanna Rehnberg valdes till ledamot (representant för ST-läkare) för 2013-2014 

(nyval). 

 

14. Lars Wennberg valdes till ledamot (representant Svensk Transplantationskirurgisk 

Förening) 2013-2014 (omval). 

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

och Sven-Ingmar Deurell omvaldes till revisorssuppleanter för 2013. 

 
16. Tora Almquist valdes till ny SNF:s representant och Emöke Dimeny till hennes 

suppleant i SLS fullmäktige. 

 
17. Till valberedning omvaldes Hans Herlitz (sammankallande), Gunilla Welander och 

Olof Heimbürger. 



18. Utbildningssekreterare Tora Almquist informerade om utbildningsutskottets (UUs) 

aktiviteter. Socialstyrelsen har beslutat om en ny indelning av läkarnas specialiteter. Den 

nya indelningen innebär att njurmedicin åter blir en egen basspecialitet, tillsammans med 

kardiologi, endokrinologi, lungmedicin och andra internmedicinska specialiteter. 

Samtidigt införs en modell med en gemensam kunskapsbas för de internmedicinska 

specialiteterna. Även basspecialiteten geriatrik kommer att ingå här. UU bidrar till arbetet 

med att definiera den gemensamma kunskapsbasen samt reviderar målbeskrivningar och 

rekommendationer i njurmedicin. UU har också under året arbetat med att revidera 

målbeskrivningar för blivande specialister i internmedicin. ST- utbildningsaktiviteter har 

genomförts i anslutning till vårmötet 14/5 (Diabetesnefropati) samt riksstämman 29/11 

(Immunologi för njurmedicinare). Utskottet håller fn på att skapa en process för 

granskning av kurser och utbildningar riktade till ST-läkare och färdiga specialister i 

njurmedicin som ersätter den tidigare IPULS-granskningen och införs under 2013. UU har 

även påbörjat ett arbete angående riktlinjer ST-läkarnas vetenskapliga arbete. Under året 

utfördes en SPUR-inspektion av ST-utbildningen i njurmedicin på Kärnsjukhuset i Skövde 

(15-16/3).  

 

19.  Mårten Segelmark delade ut diplom till de specialistläkare som godkänts vid 2012 års 

specialistexamen och var på plats vid årsmötet (Mårten Ståhl (primus), Peter 

Hemmingsson och Ulrika Hahn Lundström). Ytterligare en person (Anders Bergdahl) 

fick godkänt vid årets skrivning, men kunde inte delta vid diplomutdelningen. 

Specialistskrivning 2013 äger rum den 21/3 (på hemmakliniken) med efterföljande 

muntlig examination i Uppsala den 26/4. Även 2013 kan skrivningen göras som 

diagnostisk skrivning och vecka 13-16 rekommenderas. Flera av de regionala 

studierektorerna i njurmedicin kommer precis som tidigare år att anordna 

gemensamma skrivningstillfällen för de som gör skrivningen diagnostiskt. Ytterligare 

information angående specialistskrivningen 2013 finns på föreningens hemsida. 

 

20. Ordförande Mårten Segelmark presenterade beviljade forskningsanslag. 

Totalt delades 155 000 SEK ut från SNF:s forskningsstiftelse till vilken bidrag erhållits 

från Abbott 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). Följande forskare tilldelades anslag: Mårten Wendt 40 000: -, Tora 

Almquist 40 000: -, Helena Rydell 25 000: -, Daniel Söderberg 25 000: - och Maria 

Weiner 25 000: -. 

 
21. Ett alternativt höstmöte istället för Riksstämman diskuterades. 2013 föreslog styrelsen ett 

gemensamt höstmöte med Svensk Transplantationsförening i Uppsala (2)-3-4 oktober 

och kommer nu att undersöka denna möjlighet. 

22. Arbetet med vårdprogram och behandlingsriktlinjer för njursjukvården presenterades. 

Riktlinjerna för kronisk njursvikt (2007) anses föråldrade och har tagits bort från SNFs 

hemsida. I stället finns en ny flik (behandlingsriktlinjer) på SNFs hemsida 

www.njur.se. Här publiceras länkar till internationella ”guidelines” och lokala 

vårdprogram. Under 2013 inleds ett arbete med att kommentera och översätta valda 

delar av de internationella riktlinjerna. Detta arbete kommer att ske i ett utskott knutet 

till SNFs styrelse och ledas av Peter Barany. Utskottet föreslås bestå av 6-10 personer. 

Intresserade och lämpliga personer anmäler sig/föreslås till Peter Barany eller annan 

person i styrelsen. Ad hoc-grupper skapas efter behov. 

22. Övriga frågor. 

– Formerna för en gemensam kunskapsbas och behovet att säkra bakjourkompetens inom 

de invärtesmedicinka specialiteterna diskuterades. 

– SNF kommer att stödja en komplettering av vårdprogrammet för njurcancer. Ansvarig för 

http://www.njur.se/


utformningen av denna komplettering är Gert Jensen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

– Peter Barany delade ut diplom för bästa poster till Emelie Laveborn och Julia Wijkström. 

 

 
23. Årsmötet avslutades. 

Stockholm 2012-11-30 

Maria Svensson Mårten Segelmark 

Vetenskaplig sekreterare Ordförande 

 
Justeras: 

 
Nils Grefberg Knut-Christian Gröntoft 


