
Verksamhetsberättelse för Svensk Njurmedicinsk Förening 
(SNF) 

Perioden 30/11- 2012 – 2/10-2013 

Föreningens styrelse: under 2013 har styrelsen bestått av Mårten Segelmark ordförande,  

Peter Barany vice ordförande, Annette Bruchfeld vetenskaplig sekreterare, Mats Roman facklig 

sekreterare, Tora Almquist utbildningssekreterare(adjungerad), Björn Rogland kassaförvaltare, 

Johanna Rehnberg, Malin Isaksson, Lars Wennberg, och Henrik Hadimeri. Under verksamhetsåret 

2013 har styrelsen hållit 7 möten varav 6 telefonmöten. 

Medlemmar: Föreningen hade 2013-10-01 447 registrerade medlemmar. 

Vetenskapliga möten: SNF arrangerar i år med Svensk Transplantationsförening ett gemensamt 

höstmöte i Uppsala i den 2-4 oktober 2013.  Den 2/10 en njurmedicinsk dag med föreläsningar och 

abstraktpresentationer, den 3/10 blir en gemensam dag med transplantation och 4/10 en 

transplantationsdag. Ca 150 delegater har anmält sig. 12 abstrakts har accepterats vilka kommer att 

presenteras som posterutställning. En kurs om opportunistiska infektioner för både ST-läkare och 

specialister utgör en integrerad del av mötet. Resebidrag att kommer delas ut till unga forskare för 

att underlätta deras deltagande i mötet. I samband med Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 5-6 

december 2013 som har fortbildning i fokus anordnas av SNF ett vetenskapligt program tillika SK-

kurs ”Läkemedelsbehandling vid nedsatt njurfunktion” Företrädare för Njurmedicin, Klinisk 

Farmakologi, Allmänmedicin och Klinisk kemis kommer att föreläsa. Mårten Segelmark deltar i ett 

symposium ”Makroskopisk hematuri- ett viktigt symtom som inte alltid handläggs på rätt sätt” 

tillsammans med företrädare för röntgen och urologi.  

Forskningsbidrag: SNF kommer liksom tidigare år dela ut bidrag från Stiftelsen för Svensk 

Njurmedicinsk Forskning och Utbildning baserat på donationer från 2013. Ansökningsfrist planeras 

till den 1/11-2013. Ekonomiska bidrag till denna stiftelse, och därmed till svensk njurmedicinsk 

forskning har hittills i år givits av Amgen AB(50 000), NordicMedcom (10 000), Sanofi-Genzyme 

Sweden (15 000) och Shire Sweden (20 000).  

En ny nationell insamlingsstiftelse för njurmedicinsk forskning, Njurfonden, har grundats av 

Njurförbundet, SNF, SNSF, STxF. Denna kommer att presenteras under höstmötet. 

Utbildning:  Utbildningsutskottet (UU) har under ledning av utbildningssekreterare Tora Almquist 

fortsatt arbetet med den nya specialitetsindelningen, en gemensam internmedicinsk kunskapsbas 

samt revidering av målbeskrivningen i njurmedicin. Socialstyrelsen har beslutat att flyttat 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 Socialstyrelsen 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 för kurser riktade både till ST-läkare och 

färdiga specialister. Denna process planeras att vara klar för start i oktober 2013. 

Projektet KUST – kurser under ST som leds av Socialstyrelsen(SOS) med syfte att utvidga och 

förbättra kursverksamheten under ST är internt på remiss i UU. De från UU och SNF som deltagit har 

föreslagit 9 kursämnen med kompetensmål och målbeskrivning som utgår från Njurmedicinska 



målbeskrivningen och rekommendationerna. Socialstyrelsen som tagit över ansvaret för SK-kurser 

har nu meddelat att inför 2014 kommer kurser med enbart statliga aktörer att avtalas av tidsskäl. 

Först 2015 blir det fråga om upphandlingar även med privata aktörer. 

Specialistexamen med skriftlig del 21/3 och muntan 26/4 i Uppsala ledde till att fyra specialister 

godkändes med gott resultat. Ett 20-tal ST-läkare har också gjort skrivningen diagnostiskt. 

Ingen SPUR-inspektion gjord detta år då en nystart av SPUR-verksamheten har skett med Lipus 

(Läkarnas Institut för professionell utveckling i vården) som ägs av Läkarförbundet. Lipus uppdrag är 

certifiering av kurser och kongresser för ST-läkare och specialister samt administration och 

samordning av SPUR-inspektioner. De njurmedicinska enheter som tidigare inspekterats är Uppsala 

och Skövde. 

UU har under året varit representerat i Läkarförbundets Fortbildningsnätverk.  

En representant för UU har deltagit i organisationen av symposiet ”Läkemedelsbehandling vid 

nedsatt njurfunktion” i samband med Medicinska Rikstämman, som nämnts ovan. Denna utbildning 

av främst riktad till ST-läkare och kommer att kunna tillgodoräknas som kurs.  I samband med Njur- 

och Transplantationsföreningens höstmöte i Uppsala anordnas en utbildning om opportunistiska 

infektioner, där representanter från UU deltar. Även denna utbildning kommer att kunna 

tillgodoräknas som kurs för ST-läkare.  

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

mellan SNF, SNR och njurmedicinska verksamhetschefer. Mötet hölls i Linköping i april 2013. Vid 

mötet deltog även representanter för SNR. Frågor som diskuterades var hur olika ekonomiska 

ersättningssystem påverkar njursjukvården, upphandlingar av läkemedel, statlig ersättning för vård 

av nyanlända flyktingar, samt kvalitetsmått i den njurmedicinska verksamheten och ”Öppna 

jämförelser”. Ett nytt chefsmöte planeras till 2014  

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. Projektgrupper startades i fyra regioner och totalt 

33 dialysenheter engagerades. Ett problem som identifierades var att väldigt många patienter får sin 

första dialys via en CDK, trots att detta strider mot internationella riktlinjer. Orsaker till detta, såsom 

bristande samarbete med kärlkirurger och brist på nefrologer har kartlagts. Projekten fortsätter även 

om en rapport skickades till SKL i februari.  

SNFs peritonealdialysgrupp har åter arrangerat ett nationellt möte ”PD i praktiken” på Haga Slott 

utanför Enköping, 23-24 september.  

Guidelinesutskott: 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. Ett 

guidelinesutskott bestående av ett 10-tal kollegor från hela landet har konstituerats under ledning 

av Peter Barany. Man tittar nu på CKD och blodtrycksmål samt anemiriktlinjer. Dessa kommentarer 

kommer att återfinnas under fliken behandlingsriktlinjer på SNFs hemsida.  



Svenskt Njurregister, SNR, var 2013 totalfinansierat via anslag från SKL och avgifter från den årliga 

dialysundersökningen (SDDB). Registret har ett eget regelverk och 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.  

Njurbiopsiregister: På initiativ av SNF har ett projekt start för att inom SNR skapa ett svenskt register 

för njurbiopsier. En workshop hölls i Linköping den 7:e maj. Till mötet hade 

glomerululonefritintresserade medlemmar från olika delar av landet inbjudits tillsammans med 

njurpatologer, pediatriska nefrologer och representanter för SNR. Totalt kom kring 15 personer till 

mötet. Vid mötet framkom att relativt små förändringar behövs för att kunna registrera njurbiopsier 

i SNRs CKD-del. En arbetsgrupp skapades som driver frågan vidare och en ny workshop planeras i 

början av 2014.  

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 i den framtida specialitetsindelningen, 

kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor samt angående regeringsuppdrag om användande av 

licensläkemedel. Styrelsen har nominerat Ola Samuelsson till ansökninggranskare av Läkarsällskapets 

forskningmedel. 

Föreningen har representerats vid möten med andra nationella förbund och EDTAs styrelse vid 

kongressen i Istanbul, vid ASNs möte i San Diego, vid ISNs möte i Hongkong, vid Svenska 

Läkarsällskapets Årsmöte, vid Nordiska Njurdagar i Reykjavik, samt via UU på läkarförbundets 

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

arrangeras i Stockholm. Den 14 mars 2013 hölls ”Världsnjurdagen”, World Kidney Day. Lokala 

aktiviteter arrangerades på flera orter i landet 

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 ca en gång per termin samt vid behov. Föreningen informerar också via en stående 

spalt i tidningen Dialäsen och samarbetar med tidningen Vaskulär Medicin, där SNF regelbundet 

bidrar med både textmaterial och föreningsinformation. 

 

Annette Bruchfeld   Mårten Segelmark 

Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 
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