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1. Årsmötet öppnades av ordförande Mårten Segelmark.  

 

2. Till mötesordförande valdes Mårten Segelmark. 

 

3. Till mötessekreterare valdes Annette Bruchfeld. 

 

4. Maarit Korkeila Lidén och Torbjörn Linde valdes att justera protokollet. 

 

5. Mötets behöriga utlysande godkändes. 

 

6. Föredragningslistan med tillägg godkändes. 

 

7. Verksamhetsberättelsen presenterades vid årsmötet och accepterades av årsmötet. 

Torbjörn Linde kommenterade att fler kurser som samarrangerats med föreningen 

borde ha inkluderats i verksamhetsberättelsen. 

 

8. Föreningens ekonomiska bokslut för 2012 presenterades av kassaförvaltare Björn 

Rogland. Revisor Anders Fernström kunde ej närvara vid mötet men hade innan 

mötet inget att tillägga. Revisionsberättelsen är undertecknad av revisorerna. 

 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

10. Årsavgiften för 2014 beslutades vara oförändrad 300 Kr 

 

11. Peter Bárány valdes till ordförande 2014-2015 (nyval) 

 

12. Kerstin Westman till vice ordförande under 2014- 2015 (nyval). 

 

13. Charlotte Welsh till facklig sekreterare 2014-2015 (nyval). 

 

14. Inga Schönfeld valdes till ledamot (representant för ST-läkare) för 2014-2015 (nyval) 

 

15. Henrik Hadimeri och Malin Isaksson valdes till ledamöter 2014-2015 (omval). 

 

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

  Jensen och Sven-Ingmar Deurell omvaldes till revisorssuppleanter för 2014. 

 

17. Till valberedning omvaldes Gunilla Welander (ny sammankallande), och Olof 

Heimbürger. Hans Herlitz avböjde omval till valberedningen. Årsmötet föreslog och 

valde Mårten Segelmark och Mats Roman till nya medlemmar i valberedningen.  

 

 



18. Utbildningssekreterare Tora Almquist informerade om utbildningsutskottets (UUs)    

aktiviteter. ST- utbildningsaktiviteter har genomförts i anslutning till höstmötet 2/10 

”Opportunistiska infektioner” samt kommer på riksstämman ”Läkemedelsbehandling vid 

nedsatt njurfunktion” och ”Makroskopisk hematuri- ett viktigt symtom som inte alltid 

handläggs på rätt sätt”. Socialstyrelsen (SOS) har beslutat att flytta fram tidpunkten för 

införandet av den reviderade föreskriften för ST-utbildning (som inkluderar den nya 

specialitetsindelningen), som nu planeras att träda i kraft den 1/1 2015. Tora Almquist 

har även på uppdrag av SOS författat ett förslag avseende en gemensam internmedicinsk 

kunskapsbas. 

 

UU har på styrelsens uppdrag arbetat med att etablera en process kring 

kvalitetsgranskning av kurser och ge SNFs godkännande och möjlighet att använda 

SNFs logga för kurser riktade både till ST-läkare och färdiga specialister. Denna process 

planeras vara klar för start under oktober 2013. 

 

SOS som tagit över ansvaret för SK-kurser har nu meddelat att 2014 kommer kurser 

med enbart statliga aktörer att avtalas av tidsskäl. Först 2015 blir det fråga om 

upphandlingar även med privata aktörer. Karolinska har ansökt om att ge ett antal SK-

kurser under 2014, Njurtransplantation vecka 5: 27-31 januari, Akut och Kronisk 

Njursvikt vecka 12 (17-21 mars, Dialysbehandling vecka 42: 13-17 oktober. 

 

Tora Almquist meddelade att hon vid årsskiftet kommer att lämna sitt uppdrag som 

utbildningssekreterare och adjungerad medlem i SNFs styrelse. En ersättare kommer att 

utses av styrelsen. 

19. Specialistexamen 2013 genomfördes med skriftlig del 21/3 och muntan 26/4 i Uppsala. 

Fyra specialister, Jimmy Hansell (primus), Karolinska Universitetssjukhuset, 

Stockholm, Jennie Lönnbro-Wigren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 

Jonas Andersson, Karlskrona lasarett, Ursa Bonnevier, Gävle/Bollnäs sjukhus 

godkändes med gott resultat. Diplom utdelades. Ett 20-tal ST-läkare har också gjort 

skrivningen diagnostiskt. 

2014 års specialistexamen planeras till 13/3 (skriftlig del på hemmaklinik) och muntlig 

del den 11/4. Plats för den senare ännu ej bestämd. 

20. Peter Barany rapporterade från guidelineutskottet som består av ett 10-tal kollegor från 

hela landet. Syftet är att arbeta med att kontinuerligt kommentera och översätta valda 

delar av riktlinjer som tas fram internationellt. Dessa kommentarer kommer att 

återfinnas under fliken behandlingsriktlinjer på SNFs hemsida. Man arbetar nu med 

CKD och blodtrycksmål samt anemiriktlinjer. Ad hoc-grupper kan också skapas efter 

behov. 

21. Mårten Segelmark rapporterade från arbetsgruppen för ett svenskt njurbiopsiregister och 

presenterade utkast till en blankett för registrering av data. Vid ett konstituerande möte i 

Linköping den 7/5 framkom att relativt små förändringar behövs för att kunna registrera 

njurbiopsier i SNRs CKD-del. Arbetsgruppen driver frågan vidare under ledning av 

Mårten Segelmark och en ny workshop planeras i början av 2014. 

22. Ett alternativt höstmöte diskuterades. För 2014 är ett förslag en njurmedicindag under 

SIM-veckan. SIM-veckan äger troligen rum v 39 och styrelsen kommer att vidare 

undersöka denna möjlighet. 

 

 



23. Övriga frågor. 

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. Gunilla Welander 

presenterade delar av resultatet, bl.a att 70 % i riket får sin första dialys via CDK. 

 

Anders Christensson utsågs vid höstmötet som vinnare av bästa abstrakt “Heredity for 

myocardial infarction is associated with a two-folded increased risk for significant 

renal dysfunction in men already at the age of 40”. Som vinnare av EDTA young 

investigator award utsågs Maria Weiner med abstraktet ”ANCA-associerad nefrit är 

vanligare och allvarligare än lupusnefrit”. 

 

Mårten Segelmark avtackades som ordförande i föreningen och Mats Roman som facklig 

sekreterare. 

 

24. Årsmötet avslutades.   
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  Annette Bruchfeld                                                Mårten Segelmark 
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  Maarit Korkeila Lidén Torbjörn Linde 

 

 


