
Verksamhetsbera ttelse fö r Svensk Njurmedicinsk Fö rening 
(SNF) 

Perioden 2/12- 2011 - 30/11- 2012 

Föreningens styrelse: under 2012 styrelsen bestått av Mårten Segelmark ordförande,  

Peter Barany vice ordförande, Maria Svensson vetenskaplig sekreterare, Mats Roman facklig 

sekreterare, Björn Rogland kassaförvaltare, Carin Wallquist, Malin Isaksson, Lars Wennberg, och 

Henrik Hadimeri. Under verksamhetsåret 2012 har styrelsen hållit 7 möten varav 6 telefonmöten 

Medlemmar: föreningen hade 2012-11-29 519 registrerade medlemmar 

Vetenskapliga möten och forskningsstipendier: SNF organiserade i samarbete med SNSF och 

Akademiska sjukhuset ”Njurmedicinskt Vårmöte” i Uppsala i 13-15 maj 2012. Sammanlagt deltog 

drygt 400 registrerade delegater, varav drygt 90 läkare. 22 abstrakts presenterades som postrar eller 

fria föredrag. SNF delade ut 8 resebidrag till unga forskare för att underlätta deltagande i mötet. I 

samband med Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 2012 och SNFs årsmöte anordnas ett 

vetenskapligt program. 17 abstrakts har inkommit och kommer samtliga att presenteras som 

posterutställning. 

SNF har 2012 delat ut forskningsbidrag från Stiftelsen för Svensk Njurmedicinsk Forskning och 

Utbildning baserat på donationer från 2011. Ekonomiska bidrag till denna stiftelse, och därmed till 

svensknjurmedicinsk forskning, gavs 2011 av Abbot Scandinavia AB (50 000), Amgen AB(50 000), 

Fresenius Medical Care Sverige AB (15 000), Genzyme Sweden (10 000), NordicMedcom (10 000) och 

Shire Sweden (20 000). Arbete med att på sikt få tillstånd en större nationell forskningsfond för 

njurmedicinsk forskning pågår. 

Utbildning: Efter diskussion vid 2011 års riksstämma beslöt SNFs styrelse att omvandla det 

nationella nätverket för ST-utbildning i njurmedicin till ett permanent utbildningsutskott (UU) lett av 

en utbildningssekreterare. Till Utbildningssekreterare för perioden 2012-2013 valdes Tora Almquist. 

UU har under året arbetat med den nya specialitetsindelningen, revidering av målbeskrivning i 

njurmedicin för blivande internmedicinare. UU har också fått styrelsens uppdrag att kvalitetsgranska 

och ge SNFs godkännande för kurser riktade både till ST-läkare och färdiga specialister. 

UU har organiserat en utbildningsaktivitet för ST-läkare i samband med den medicinska 

riksstämman, och en del av vårmötet organiserades så att deltagandet diplomerades som en kurs i 

diabetesnefropati. Under våren organiserade UU en ny skriftlig och muntlig specialistexamen 

(Linköping). 4 färdiga specialister i medicinska njursjukdomar klarade den frivilliga examen 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. UU deltar i IPULS projektet ”Kurser under ST”. Den 

andra SPUR-inspektionen någonsin av ST-utbildning i njurmedicin utfördes på Kärnsjukhuset i Skövde 

15-16/3-2012. 

Klinisk utveckling/kvalitetsarbete: På initiativ från SNF organiserades för första gången ett möte för 

njurmedicinska verksamhetschefer i Linköping i april 2012. Vid mötet deltog även representanter för 

SNR. Frågor som diskuterades var rekrytering av ST-läkare, specialistindelning, ST-utbildning, 

kvalitetsmått i den njurmedicinska verksamheten och ”Öppna jämförelser”. Ett nytt chefsmöte 

planeras till 2013.  



Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utlyste sommaren 2012 medel till pilotprojekt kring 

kvalitetsarbete utifrån kvalitetsregister. En gemensam ansökan från SNR, SNSF och SNF beviljades 

250 000 SEK för ett projekt kring dialysaccesser. 

SNFs peritonealdialysgrupp, under ledning av Susanne Ljungman, organiserade i september ett 

nationellt möte ”PD i praktiken” på Haga Slott utanför Enköping, 16-17 september. Kursen samlade 

60 deltagare varav ungefär hälften läkare.  

SNF fastställde 2007 riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt. Dessa anses nu vara föråldrade. 

Istället för att utarbeta nya kommer förening arbeta med att kontinuerligt kommentera och 

översätta valda delar av de riktlinjer som tas fram internationellt. En speciell flik på föreningens 

hemsida har utformats för detta. 

Svenskt Njurregister, SNR, var 2012 totalfinansierat via anslag från SKL och avgifter från den årliga 

dialysundersökningen (SDDB). Registret har ett eget regelverk, en egen styrelse. Registrets 

huvudman är Landstinget i Jönköpings län och dess huvudkansli är förlagt till Jönköping. SNR har två 

administrativa samordnare som är lokaliserade på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och på 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. SNR rapporterar (fortlöpande) till "Öppna Jämförelser" 

(Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting) samt till EDTA-ERA, Scandiatransplant och till 

US Renal Data System (USRDS). Mer information finns på registrets hemsida.  

Kontakter med myndigheter och andra organisationer: SNF har under året beretts möjlighet att 

yttra sig över ett stort antal remisser och skrivelser från olika departement och myndigheter. Vi har 

avgett yttrande i de fall styrelsen ansett att föreslagna förändringar väsentligt påverkar 

njursjukvården. Under året har vi bland annat engagerat oss för assisterad peritonealdialys i 

samband med Socialdepartementets remiss om hemsjukvård, om framtida specialitetsindelning och 

kring läkemedel och äldre. Föreningen har representerats vid möten med andra nationella förbund 

och EDTAs styrelse vid kongressen i Paris, ASNs styrelse vid kongressen i San Diego, vid Svenska 

Läkarsällskapets Årsmöte, Nationella njurkonferensen i Göteborg, samt via UU på läkarförbundets 

fortbildningskonferenser. SNF har också anhållit om att EDTAs internationella kongress åter ska 

arrangeras i Stockholm. Den 8 mars 2012 hölls den fjärde ”Världsnjurdagen”, World Kidney Day med 

temat ”Njurdonation - den finaste gåvan”. Lokala aktiviteter arrangerades bl. a i Göteborg, 

Stockholm och Kalmar. 

Information: Föreningen informerar om sin verksamhet huvudsakligen vid hemsidan www.njur.se 

där finns förutom aktuella meddelanden speciella flikar för möteskalendarier, utbildningsutskottets 

verksamhet och kliniska riktlinjer. Hemsidans syfte och innehåll diskuteras fortlöpande och 

förändringar har gjorts under året. Vid sidan av hemsidan görs utskick e-mail-utskick till 

medlemmarna minst en gång per termin samt vid behov. Föreningen informerar också via en 

stående spalt i tidningen Dialäsen. Nytt för i år är också ett samarbete med tidningen Vaskulär 

Medicin, där SNF nu regelbundet bidrar med både textmaterial och föreningsinformation. 

 

Maria Svensson   Mårten Segelmark 

Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 

http://www.njur.se/

