Verksamhetsberättelse för Svensk Njurmedicinsk Förening
(SNF)
Perioden 2/10-2013 – 2/10-2014
Föreningens styrelse: under 2014 har styrelsen bestått av Peter Barany ordförande,
Kerstin Westman vice ordförande, Annette Bruchfeld vetenskaplig sekreterare, Lotta Welsh facklig
sekreterare, Tora Almquist adjungerad utbildningssekreterare (fram till årskiftet 2013/14), Björn
Rogland kassaförvaltare, Inga Schönfeld ST-representant, Malin Isaksson, Lars Wennberg, och Henrik
Hadimeri. Under verksamhetsåret 2014 har styrelsen hållit 8 möten varav 7 telefonmöten (OBS
inklusive styrelsemöte i Göteborg).
Medlemmar: Föreningen hade 2014-09-16 444 registrerade medlemmar.
Vetenskapliga möten: Höstmötet i Uppsala (2-4/10 2013) som arrangerades tillsammans med
Svensk Transplantationsförening (STF) var välbesökt med ca 170 deltagare. Vårmötet i
Trollhättan(11-13/5) med Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) var lyckat med många
intressanta föredrag och postrar. Tyvärr var det färre läkare än vanligt som hade möjlighet att delta.
Vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 5-6 december 2013 med fokus på fortbildning anordnade
SNF ett vetenskapligt program tillika SK-kurs ”Läkemedelsbehandling vid nedsatt njurfunktion” och
Mårten Segelmark deltog i ett symposium om Makroskopisk hematuri. Höstmötet 2014 äger rum i
Göteborg 30/9-2/10 i samarrangemang med Svensk Internmedicinsk förening. En ST-utbildning om
njurfysiologi ges och ett symposium med föredrag från ERBP (European Renal Best Practice) om nya
behandlingsriktlinjer vid olika njurmedicinska tillstånd. Vid årets Riksstämma (4-5/12) arrangerar SNF
ett symposium om kronisk njursjukdom som folkhälsoproblem.
Forskningsbidrag: SNF kommer liksom tidigare år dela ut bidrag från Stiftelsen för Svensk
Njurmedicinsk Forskning och Utbildning baserat på donationer från 2014. Ansökningsfrist är den
1/12-2014. Ekonomiska bidrag till denna stiftelse har hittills i år givits av Amgen AB(50 000 SKr),
Otsuka Pharma (25000), Shire Sweden (20 000) och Nordic Medcom (10 000).
Utbildning: Föreningens utbildningsutskott har arbetat med många olika frågor. Tora Almquist har
nu överlämnat sitt uppdrag till den nyutnämnda utbildningssekreteraren Caroline Heijl . Vid årets
specialistexamination i godkändes 2 ST-läkare efter den muntliga examinationen i Malmö. Många STläkare gjorde examen diagnostiskt vilket visat sig vara en värdefull inlärningsmetod.
SNR planerar att erbjuda ST-läkare inom njurmedicin hjälp med förbättringsarbeten och
vetenskapliga arbeten med utgångspunkt från registerdata. I ett första skede får ST-läkare ta kontakt
med SNR med egna idéer.
Specialistexamen 2015 planeras preliminärt till den 12/3 (skriftlig del) och 16 elller17/4 (muntlig del).
Ytterligare information kommer att ligga på hemsidan.
UEMS (Europeiska specialistläkarföreningen) planerar för en europeisk specialistexamen i
njurmedicin om ca 2-3 år och välkomnar svenska deltagare till detta arbete. Förlagan kommer att
vara den engelska skrivningen.

Socialstyrelsens föreskrifter för nya ST kom under sommaren på remiss där SNF är en av
remissinstanserna. Vår specialitet under det nya namnet Njurmedicin kommer åter bli basspecialitet
från 2015-03. UU har varit starkt engagerat i den blivande gemensamma kunskapsbasen för de
internmedicinska specialiteterna samt för den egna specialiteten. Många remissinstanser har
reagerat på förslaget som i princip innebär ett avskaffandet av obligatorisk granskning av
utbildningen och kvalitetsgranskning av kurser. Nya kursmoment som planeras har också kritiserats
särskilt i de delar där man menar att Socialstyrelsen sida inte tagit tillräcklig hänsyn till vad som ingår
i grundutbildning och till viss del AT. Det vetenskapliga arbetet omvandlas till ett skriftligt arbete där

varken handledarskapsfrågan, tidsåtgången eller omfattningen är definierade på något sätt.
SK-kurserna upphandlas av Socialstyrelsen inför 2015 till skillnad från 2014 då enbart universiteten
fick ge kurser. SK-kurser i inflammatoriska njursjukdomar (troligen v 6) och akut och kronisk njursvikt
kommer att ges. UUs modell för granskning av industristödda kurser fortsätter och återfinns liksom
övriga kurser och möten under fliken Möten och Utbildning på hemsidan. Bl.a har 2 postgraduatekurser granskats (Njure och Hypertoni samt Postgraduateutbildning för specialister i Njurmedicin)
och därigenom fått UUs rekommendation och möjlighet att använda SNFs logga. Lokala kurser utan
industristöd är också välkomna att granskas, kontaktuppgifter och instruktioner finns på hemsidan.
SPUR-inspektioner prövas nu med en ny modell, där hela sjukhus kan inspekteras. Detta kan vara
mer praktiskt för mindre enheter som inte är egen klinik, har geografisk spridning och de med få STläkare. Hittills har Njurmedicin i Norrköping inspekterats och Västerås pågår.
UU har under året varit representerat i Läkarförbundets Fortbildningsnätverk.
Klinisk utveckling/kvalitetsarbete: Den 8/4 samlades SNF med utskott, SNR och verksamhetschefer
i Stockholm för att diskutera nya kvalitetsvariabler till Öppna jämförelser vilket tidigare tagits upp i
workshopformat 29/1 med SNR och styrelsen. Föreslagna variabler nu är blodtrycksmål i CKD innan
dialys, KT/V med hänsyn tagen till restfunktion och överlevnadsanalys i CKD.
SNFs peritonealdialysgrupp har åter arrangerat ett nationellt möte ”PD i praktiken” på Haga Slott
utanför Enköping, 22-23 september. Nästa år äger mötet rum den 21-22 sept.
Guidelinesutskottet (GU): Som tidigare rapporterats är de tidigare svenska riktlinjerna för
behandling av kronisk njursvikt föråldrade. Föreningen arbetar nu genom GU under ledning av Peter
Barany med att kontinuerligt kommentera och översätta valda delar av de riktlinjer som tas fram
internationellt. Avsnittet om anemibehandling inklusive hänvisningen till European Renal Best
Practice (ERBP) eller Kidney Disease:Improving Global Outcomes (KDIGO) kommer att läggas upp på
hemsidan. Övriga avsnitt hypertoni/lipider och delavsnitt om CKD läggs upp allteftersom.
På hemsidan finns färska riktlinjer från 2014 för fysioterapi vid kronisk njursjukdom och
njurtransplantation sammanställda av fysioterapeuter på Sahlgrenska och Karolinska. Här återfinns
även uppdaterade riktlinjer för preventiv nefrologi från Södra sjukvårdsregionen ”tidig upptäckt och
initial utredning av kronisk njursjukdom”.
Svenskt Njurregister(SNR): SNR var 2014 totalfinansierat via anslag från SKL samt administrativt stöd
från Landstinget i Jönköpings län. Registret har ett eget regelverk och en egen styrgrupp. SNF har
utsett följande ordinarie representanter i SNRs styrelse: ordförande K-G Prütz (tidigare vald 20122016), generalsekreterare Maria Stendahl (tidigare vald 2010-2014), Marie Evans 2010-2014, Mårten

Segelmark 2014-2018. STFs representant är Lars Bäckman. Adjungerade till styrelsen är Staffan
Schön, representanter för Dialysaccessdatabas (DiAD), Njurförbundet och SNSF Registrets huvudman
är Landstinget i Jönköpings län och dess huvudkansli är förlagt till Jönköping. Två administrativa
samordnare 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 pågår ett projekt start för att inom SNR skapa ett svenskt
register för njurbiopsier under ledning av Mårten Segelmark. Arbetsgruppen har hunnit långt och
kommer att lansera en testversion snart. Arbetet med njurbiopsi registret kommer att presenteras
under årsmötet.
Njurfonden: Tillsammans med Njurförbundet, SNFS och STF startades insamlingsstiftelsen
Njurfonden 2013. Representant för SNF i styrelsen är Bengt Rippe (2013-2015). Njurfonden delar i år
ut forskningsanslag om 1 miljon kronor.
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.
Yttrande har avgetts i de fall styrelsen ansett att föreslagna förändringar väsentligt påverkar
njursjukvården. Förutom engagemanget i den framtida specialistutbildningen (avsnitt utbildning)
har SNF i samråd med professorerna i njurmedicin lämnat yttrande om förslag att stärka den kliniska
forskning i Sverige ”Starka tillsammans” SOU 2013:87. Styrelsen har genom ordförande även lämnat
synpunkter när det gäller IT-system i vården, vårdprogram kring trombocytråd samt nationella
diabetesriktlinjer. Margareta Linder har representerat föreningen i Donationsutredningen.
Föreningen har representerats vid möten med andra nationella förbund och EDTAs styrelse vid
kongressen i Amsterdam , vid ASNs möte i Atlanta, vid Svenska Läkarsällskapets Årsmöte, samt via
UU på läkarförbundets fortbildningskonferenser. Den 13 mars 2014 hölls ”Världsnjurdagen”, World
Kidney Day. Lokala aktiviteter arrangerades på flera orter i landet.
Medlemsfrågor: Enstaka medlemmar har kontaktat styrelsen för att lyfta frågor, exempelvis
vaccination inför och vid dialys/tx vilket hänvisats till guidelinesutskottet. En annan fråga är hur
styrelsen ser på vidareutbildningen med anledning av det nya LIF-avtalet. Detta kommer att tas upp
på årsmötet för att inhämta medlemmarnas synpunkter.
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. Vid sidan av
hemsidan görs utskick e-mail-utskick till medlemmarna 1-2 gånger 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.
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