Verksamhetsberättelse för Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF)
Perioden 2/10-2014 – 20/11-2015
Föreningens styrelse: under 2015 har styrelsen letts av Peter Barany som ordförande fram
till i maj. Därefter har Peter Barany ej kunnat delta pga sjukskrivning. Kerstin Westman vice
ordförande har agerat tf ordförande från i maj. Styrelsen i övrigt har bestått av Annette Bruchfeld
vetenskaplig sekreterare, Lotta Welsh facklig sekreterare, Caroline Heijl adjungerad
utbildningssekreterare, Björn Rogland kassaförvaltare, Inga Schönfeld ST-representant, Malin
Isaksson, Henrik Hadimeri och Lars Wennberg. Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen hållit 10
möten varav 9 telefonmöten (inkluderar styrelsemöte i Stockholm den 17/11).
Medlemmar: Föreningen hade 2015-11-13 452 registrerade medlemmar.
Vetenskapliga möten: Sedan höstmötet i Göteborg i samverkan med Svensk internmedicinsk
förening (SIM) 30/9- 2/10 2014 har SNF anordnat ett symposium om kronisk njursjukdom som
folkhälsoproblem vid Riksstämman 4-5/12. Årets höst- och jubileumsmöte då föreningen fyller 50 år
äger rum 18-20/11 i Stockholm. Dag 1 innefattar poster- och avhandlingspresentationer, STutbildning om Hematologi och Njurmedicin samt ett symposium om atypisk HUS. Dag 2 bjuder på
utbildning om fertilitet och njursjukdom samt ett historiskt symposium där även en jubileumsskrift
med Nils Grefberg som redaktör kommer att presenteras. Dagen avslutas med ett
framtidssymposium och jubileumsmiddag. Den 20/11 kommer representanter från ERBP (European
Renal Best Practice) föreläsa om diabetesriktlinjer vid CKD 3b och högre samt riktlinjer kring vaskulär
access. Vid årets Riksstämma (3-4/12) är SNF medarrangörer vid symposier om njurbiopsi vid
systemsjukdomar och litiumnefropati. I vår kommer det njurmedicinska vårmötet som
samarrangeras av SNF och SNFS att äga rum i Umeå 9-11/5 2016.
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
1/12-2015 och doktorander prioriteras. Ekonomiska bidrag till denna stiftelse har 2014 givits av
Amgen AB (50 000 SKr), Otsuka Pharma (25000), Alexion (25000), Shire Sweden (20 000), Fresenius
(15000) och Nordic Medcom (10 000). Dessutom sköt SNF till 55000 Skr till stipendisumman. I början
av 2015 betalades bidrag ut till 10 stipendiater.
Utbildning: Utbildningsutskottet har under året haft följande medlemmar: Caroline Heijl (ordf)
(Lund), Lotta Welsh (Uppsala), Gregor Guron (Göteborg), Kerstin Westman (Malmö)- avgått, Andreas
Jonsson (Umeå), Annette Bruchfeld (Stockholm/Karolinska), Agneta Cassel (Linköping), Carin
Wallquist (Västerås), Mats Roman (Växjö), Niklas von Schmalensee (Stockholm/Karolinska).
Nya medlemmar 2016: Karl Dreja (Malmö/Lund), Mikael Jönsson (Östersund), Annika Alvelius
(Danderyd), Michael Ott (Umeå).
Flera telefonmöten har ägt rum och UUs årsmöte genomfördes den 4/6 i Linköping.
Specialistskrivningen 2015 genomfördes 12/3 med fyra deltagare och muntlig del gjordes 24/4 på
Danderyd med tre deltagare. De som genomförde både skriftlig och muntlig tentamen gjorde detta
med mycket goda resultat. Primus var Mikael Jönsson från Östersund. Muntlig tentamen 2016 blir
9/5 i Umeå i anslutning till vårmötet (9-11/5) och den skriftlig tentamen 8/4 på hemmakliniken som

vanligt. Skrivningen kan som tidigare även göras som diagnostiskt prov. Ytterligare information
kommer att ligga på hemsidan.
UEMS (Europeiska specialistläkarföreningen) planerar för en europeisk specialistexamen i
njurmedicin om ca 2-3 år och förlagan kommer att vara den engelska skrivningen. Caroline Heijl har
deltagit i en workshop i Warwick, Storbrittanien där nya frågor arbetades fram. Det är inte helt klart
när skrivningen kan bli aktuell för svenska ST-läkare.
Socialstyrelsens föreskrifter för nya ST, som trätt i kraft 1/5-15, har varit en av huvuduppgifterna för
utskottet under året. Njurmedicin har nu åter blivit en basspecialitet. UU har varit starkt engagerat i
den blivande gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska specialiteterna samt för den
egna specialiteten. Skrivelser i föreskriften om obligatorisk granskning av utbildningen har stärkts
och kvalitetsgranskning av SK-kurser kvarstår. Mats Roman och Annette Bruchfeld har deltagit i
möten i SIMs regi och arbetat fram förslag på vad inom internmedicin som bör ingå i « common
trunk ». UU har sedan färdigställt de njurmedicinska målen inom förslaget och det ligger nu på
hemsidan. Slutligt arbete med SNFs rekommendationer angående målbeskrivningen i njurmedicin
för blivande nefrologer pågår, innehållet har dock inte förändrats nämnvärt sedan föregående
förändring av ST.
De har hållits flera SK-kurser under 2015 där Karolinska Universitetssjukhuset står för merparten av
de obligatoriska kurserna för St i njurmedicin (dialys, transplantation, inflammatoriska
njursjukdomar samt akut och kronisk njursvikt). En kurs i akut och kronisk njursvikt har också hållits i
Uppsala. Under 2016 kommer dialyskurs ges liksom kurs i akut och kronisk njursvikt.
Utbildningsutskottet har under året granskat två industrisponsrade kurser som utarbetas
tillsammans med njurmedicinska kollegor (Renal Endokrinologi i Uppsala samt Amgens postgraduate
kurs). Kursgivarna har förnyat innehållet men en återkommande synpunkt har varit den ojämna
könsfördelningen bland föreläsare. Det har även inkommit en motion till UU/Årsmötet om
konkretisering av krav på jämn könsfördelning i kurser som granskas av oss.
Under verksamhetsåret har två SPUR-granskningar genomförts där Mats Roman har granskat
Västerås och Niklas von Schmalensee Blekingesjukhuset enligt den nya modell där hela landsting
eller sjukhus granskas.
Frågan om fortbildning för specialister och hur denna ska regleras har diskuterats inom utskottet och
även inom Läkaresällskapet som har bjudit in till möte (och därefter skjutit mötet på framtiden). Om
utbildningsutskottet ska kunna arbeta även med dessa frågor behövs fler medlemmar och motion
om bildandet av ett fortbildningsutskott har skickats från utbildningsutskottet till SNF:s styrelse för
beslut på årsmötet.
Klinisk utveckling/kvalitetsarbete: SNF genomförde en workshop 24/4 på Läkarsällskapet där .
styrelsen, SNR och utskotten deltog. Förutom rapporter som presenterades och arbete med
behandlingsriktlinjer presenterades från SNR bl.a kvalitetsindikatorer vilka ska färdigställas till i
september. Även arbetet i Svensk Transplantationsförening som ser över ev olikheter kring
väntelistor, policy för tx osv presenterades. Med registerdata ska man även analysera demografi och
ev regionala skillnader i njursjukdomar. Detta för att förbereda sig för statliga utredningar om txfrågan samt ojämlikhet i vården.

SNFs peritonealdialysgrupp har åter arrangerat ett nationellt möte ”PD i praktiken” på Haga Slott
utanför Enköping den 21-22 sept. Mötet är till stor del ett diskussionsforum och är delvis är
industrisponsrat.
Guidelinesutskottet (GU): Som tidigare rapporterats är de tidigare svenska riktlinjerna för
behandling av kronisk njursvikt föråldrade. Föreningen har arbetat 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) finns nu på hemsidan.
Övriga avsnitt hypertoni/lipider och delavsnitt om CKD kommer läggas upp allteftersom men arbetet
har tillfälligt stannat upp pga GU-ordförandes sjukdom.
Svenskt Njurregister(SNR): SNR är idag 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 (vald 2012-2016),
generalsekreterare Maria Stendahl (vald 2010-2015), Marie Evans (vald 2010-2015), Mårten
Segelmark (vald 2014-2018). STFs representant har varit Lars Bäckman som från i år ersätts av
Torbjörn Lundgren. Adjungerade till styrelsen är Staffan Schön, Gunilla Welander, 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
respektive på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. SNR rapporterar fortlöpande till "Öppna
Jämförelser" SKL (Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting) samt till EDTA-ERA,
Scandiatransplant och till US Renal Data System (USRDS). Mer information finns på registrets
hemsida. SNF styrelse har diskuterat och godkänt de öpnna jämförelsemått för 2015 som SNRs
styrgrupp föreslagit.
Njurbiopsiregister: Njurbiopsiregistret under SNR har kommit igång. Arbetsgruppen leds av Mårten
Segelmark som kommer att presentera registret och de första resultaten under höstmötet.
Njurfonden: SNF, SNFS och STF står tillsammans med Njurförbundet bakom insamlingsstiftelsen
Njurfonden. Representant för SNF i styrelsen är Bengt Rippe (2013-2015). Njurfonden delar i år ut
forskningsanslag om 3 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
inklusive donationsutredningen. Yttrande har avgetts i de fall styrelsen ansett att föreslagna
förändringar väsentligt påverkar njursjukvården och specialistutbildningen. Lars Wennberg har
representerat föreningen i utredningen om donations- och transplantationsfrågor som nyligen
presenterats. Lars Wennberg har även deltagit för föreningens räkning i möte med Njurförbundet
och Livet som Gåva.
Föreningen har representerats vid möten med andra nationella förbund och EDTAs kongress i
London, Nordiska Njurdagar i Stavanger, vid ASNs möte i San Diego, vid möten i Läkarsällskapets
regi, samt via UU på läkarförbundets fortbildningskonferenser. Den 12 mars 2015 hölls
”Världsnjurdagen”, World Kidney Day. Lokala aktiviteter arrangerades på flera orter i landet.

Henrik Hadimeri representerade SNF vid fokusgruppsdiskussion om Patientansvarig läkare (PAL) den
20 januari(SLF).
Medlemsfrågor: Enstaka medlemmar har kontaktat styrelsen för att lyfta frågor. En motion
inkommit till årsmötet angående jämn könsfördelning bland föreläsare i kurser som granskas av oss.
Förslag angående ändrad kravprofil tagits fram av UU och presenteras på årsmötet.
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 email-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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