Protokoll
Svensk Njurmedicinsk Förening
2014-10-02
Årsmöte
Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
1. Årsmötet öppnades av ordförande Peter Barany.
2. Till mötesordförande valdes Peter Barany.
3. Till mötessekreterare valdes Annette Bruchfeld.
4. Sandra Schirdewan och Mikael Jönsson valdes att justera protokollet.
5. Mötets behöriga utlysande godkändes.
6. Föredragningslistan med tillägg godkändes.
7. Verksamhetsberättelsen presenterades vid årsmötet och accepterades av årsmötet.
8. Föreningens ekonomiska bokslut för 2013 presenterades av kassaförvaltare Björn
Rogland. Revisorerna Anders Fernström och Carsten Frisenette-Fich kunde ej
närvara vid årsmötet men hade innan mötet inget att tillägga. Revisionsberättelsen är
undertecknad av revisorerna.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Årsavgiften för 2015 beslutades vara oförändrad 300 Kr
11. Annette Bruchfeld valdes till vetenskaplig sekreterare 2015-2016 (omval)
12. Björn Rogland valdes till Kassaförvaltare under 2015- 2016 (omval).
13. Lars Wennberg valdes till ledamot (representant Svensk Transplantationskirurgisk
Förening) 2015-2016 (omval).
14. Anders Fernström har avsagt sig uppdraget som revisor. Carsten Frisenette-Fich
(omval) och Gert Jensen (nyval) valdes till revisorer för 2015. Sven-Ingmar
Deurell(omval) och Gunilla Welander (nyval) valdes till revisorssuppleanter för 2015.
15. Till valberedning omvaldes Mårten Segelmark (ny sammankallande), Olof Heimbürger
och Mats Roman. Årsmötet föreslog och valde Marie Evans till ny medlem i
valberedningen.

16. Annette Bruchfeld informerade om utbildningsutskottets (UUs) aktiviteter. Tora Almquist
har nu överlämnat sitt uppdrag till den nyutnämnda utbildningssekreteraren Caroline
Heijl.
En välbesökt ST-utbildning i njurfysiologi har givits i samband med årsmötet.
UU och SNFs styrelse har svarat på Socialstyrelsens remiss om föreskrifter för nya ST.
Vår specialitet under det nya namnet Njurmedicin kommer åter bli basspecialitet. UU
har varit starkt engagerat i den blivande gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska specialiteterna samt för den egna specialiteten. Det kan bli en remissrunda
till pga kritik från ffra professionen angående bland annat avskaffandet av obligatorisk
granskning av ST-utbildningen. Föreskriften kommer troligen att gälla från mars 2015.
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
postgraduate-kurser 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.
17. Vid årets specialistexamination i godkändes läkare Yael Bar och Caroline Heijl efter den
muntliga examinationen i Malmö. Många ST-läkare gjorde examen diagnostiskt vilket
visat sig vara en värdefull inlärningsmetod. Specialistexamen 2015 planeras preliminärt
till den 12/3 (skriftlig del) och 16 eller 17/4 (muntlig del). Ytterligare information
kommer att ligga på hemsidan.
Karolinska kommer att ge SK-kurser under 2015, Inflammatoriska njursjukdomar vecka
6 (2-6/2) samt Akut och Kronisk Njursvikt vecka 41 (5-9/10).
18. K-G Prütz presenterade kort SNRs aktiviteter under året. Efter ett uppehåll 2013
återkommer SNR med nya kvalitetsvariabler till Öppna jämförelser efter diskussion med
SNR, verksamhetschefer njurmedicin och styrelsen. Föreslagna variabler nu är
blodtrycksmål i CKD innan dialys, KT/V med hänsyn tagen till restfunktion och
överlevnadsanalys i CKD. Arbetsgruppen för ett svenskt njurbiopsiregister som letts av
Mårten Segelmark är redo att lansera en testversion som en del av SNR.
19. Peter Barany rapporterade från guidelineutskottet(GU) med representation från hela
landet. GU arbetar med att kontinuerligt kommentera och översätta valda delar av
riktlinjer som tas fram internationellt och som kommer att återfinnas under fliken
behandlingsriktlinjer på SNFs hemsida. Anemiriktlinjer har lagts upp och GU arbetar nu
med CKD, lipid- och blodtrycksmål. I Stockholm pågår ett arbete kring nya lokala
behandlingsrekommendationer. Både Södra Sjukvårdsregionen (återfinns under
behandlingsriktlinjer) och Västra Götaland har bedrivit ett arbete kring kontakt med
primärvården och när patienter ska remitteras till specialist. Ad hoc-grupper kan skapas
efter behov, t.ex har medlemmar efterfrågat vaccinationsriktlinjer vid CKD och
transplantation.
20. Diskussion kring SNFs vetenskapliga möten och utbildningar. Sedan Riksstämman
ändrat inriktning har årsmötet blivit ”hemlöst”. Förra årets möte tillsammans med Svensk

Transplantationsförening blev en framgång med stort deltagande. Detta år samarbetade
SNF med SIM men med lägre deltagande. Vid vårmötet i Trollhättan var läkardeltagande
relativt litet. Diskuterades om lågt deltagande i nationella möten var en trend, huruvida
mötesorten var av betydelse, om yngre läkare inte får ledigt i samma utsträckning för
möten som inte innehåller ST-utbildning specifikt. Det finns för närvarande ingen
struktur för postgraduate-utbildning. Diskuterades huruvida ett fortutbildningsutskott
skulle skapas inom SNF som skulle kunna bidra med en målbeskrivning om vad en sådan
utbildning ska innehålla och tidsplan för denna. Frågan har blivit mer aktuell pga det nya
LIF-avtalet som sannolikt innebär att resande till kongresser i utlandet kommer att
minska. Ett fortbildningsutskott skulle kunna planera utbildningar t.ex i samband med
årsmöten och utveckla nationella möten. Industrin kan enligt avtal inte sponsra resa,
avgift och uppehälle för mötesdeltagare men skulle kunna sponsra inbjudna föreläsare.
Årets ERPB symposium under höstmötet lyftes fram som exempel på bra utbildning.
Beslutades att hänföra frågan till att börja med till Utbildningsutskottet som kan arbeta
med frågan och inbjuda ytterligare personer som är intresserade av fortbildning.
21. Övriga frågor.
Till bästa höstmötesabstrakt valdes Marie Evans ”Betydelse av de nya riktlinjerna för
behandling av renal anemi; trender i förskrivningen av erytropoetinstimulerande
läkemedel och plasma hemoglobin i Svenskt Njurregister 2008-2013”
Mattias Aurell berättade att en ny omarbetad upplaga av boken Njurmedicin kommer ut vecka
48.

Generalsekreterare Maria Stendahl från SNR informerade att 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.

22. Årsmötet avslutades.
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