
Protokoll 
Svensk Njurmedicinsk Förening 

2016-10-20 
Årsmöte 

                                        Hoodsalen, SUS Malmö, Ruth Lundskogs gata 5, plan 5. 
 

 
1. Årsmötet öppnades av ordförande Kerstin Westman.  
 

2. Till mötesordförande valdes Kerstin Westman. 
 

3. Till mötessekreterare valdes Annette Bruchfeld. 
 

4. Gregor Guron och Emelie Westergren 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 2015 redovisades av kassaförvaltare Björn 
Rogland. Ekonomin är god.  PD i praktiken liksom SNFs höst-och jubileumsmöte 
2015 har egna konton.  Revisorerna Carsten Frisenette-Fich och Gert Jensen hade 
inget att tillägga och revisionsberättelsen är undertecknad av dem. 

 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 
10. Årsavgiften för 2017 beslutades vara oförändrad, dvs 300 Kr 

 
11. Val av styrelse:  

Inga Soveri (Uppsala) valdes till ny vetenskaplig sekreterare.  
Carin Wallquist (Västerås) valdes till ny facklig sekreterare för 2016-2017. 
Björn Rogland omvaldes som kassaförvaltare. 
Till övrig ledamot valdes Anders Persson (Sundsvall) och som ny STF-representant 
valdes Ehab Rafael(Malmö).  
Omval av revisorer Carsten Frisenette-Fich och Gert Jensen samt omval av 
revisorsuppleanter Gunilla Welander och Sven-Ingmar Deurell. 
  

12. Omval av sittande valberedning Mårten Segelmark (sammankallande), Olof Heimbürger, 
Marie Evans och Mats Roman. På förslag även Caroline Heijl. 

 
13. Annette Bruchfeld informerade om utbildningsutskottets (UUs) aktiviteter då avgående 

utbildningssekreterare Caroline Heijl eller tillträdande Agneta Cassel inte kunde närvara. 
Nya i utbildningsutskottet är Hans Furuland (Uppsala), Cecilia Rosander (Göteborg) och 
Jessica Smolander (Stockholm) 
 

 



 
En välbesökt ST-utbildning i diabetologi och njurmedicin har givits i samband med 
höstmötet.  
 
Viktigt att UU består av en bra mix av erfarna, studierektorer och nyblivna specialister 
samt enstaka ST. Vid nyval föreslås ordförande och vice ordförande för kontinuitet. Vid 
årsmötet för UU i Malmö den 19/10 gick man igenom SNFs rekommendationer för ST i 
njurmedicin så att de anpassas bättre till de mål som finns i den nya ST-föreskriften. 
Remissrunda planeras i UU och bland erfarna specialister innan dessa rekommendationer 
läggs ut på hemsidan. 
 
Under verksamhetsåret har en SPUR-granskning genomförts enligt 
telefonintervjumodellen för små enheter och subspecialiteter. Det behövs fler SPUR-
inspektörer, lämpligt med mix av erfarna specialister från stora och små kliniker. 
Frivilliga från UU eller andra medlemmar efterlyses. 
 
Utbildningsutskottet har under året granskat en industrisponsrad kurs som utarbetats 
tillsammans med njurmedicinska kollegor (Amgens postgraduate kurs). 
 
Det har hållits SK-kurser under 2015, dialyskurs liksom kurs i akut och kronisk njursvikt. 
Under 2017 hålls SK-kurs i njurtransplantation. Samtliga kurser ges av Karolinska. Peter 
Barany som är kursansvarig föreslår att fler orter ska ge SK- kurser och eller samarbeta 
kring dessa. Peter Barany tog även upp frågan om långsiktig representation i UEMS, 
minst 5 år. Olof Heimburger som haft uppdraget tidigare ska tillfrågas. 
 

14. Fjölnir Elvarsson Uppsala, Jessica Smolander Stockholm, Samiha Benedek Stockholm 
och Julia Dolinina Malmö/Lund godkändes vid specialistexamen 2016, där muntan 
genomfördes i samband med vårmötet i Umeå. 
 
För 2017 är datum för skriftlig tentamen den 31/3 medan muntlig tentamen blir den 28/4i 
Göteborg. Information om anmälningsdatum finns på hemsidan även för de som önskar 
skriva skrivningen diagnostiskt. 
 
Diskussion om europeisk specialistexamen som finns från 2017 ska ersätta SNFs tenta på 
sikt. Ansågs för tidigt och oprövat och nackdel att inte ha svensk skrivning att skriva 
diagnostiskt.  
 

15.  Diskuterar fortbildningsutskottet som ännu ej är formerat. Oberoende kurs preliminärt 
planerad till februari 2017 får skjutas på framtiden och nytt förslag är hösten efter ASN 
och eller i samband med årsmötet 2017. Peter Barany kan vara medarrangör. 
 

16. SNR har redovisat delrapport under höstmötet. Nya ledamöter behöver rekryteras men 
samtidigt viktigt med kontinuitet. Diskussion om nya kvalitetsindikatorer i samband med 
SNFs verksamhetschefsmöte i januari 2017 i Stockholm 
 

17.  GU (guidelinesutskottet) leds nu av Anders Christensson. Styrelsen är överens om att 
formen med kommentarer till internationella guidelines vilka läggs upp på SNFs hemsida 
är bäst för tillfället.   
 



18. Njurmedicinska möten 
Stort intresse för det pågående gemensamma mötet med transplantation och många 
anmälda tillkom på slutet. Dock få abstrakt och diskussion angående abstraktsbidrag 
värdefullt för framtida möten.  
Till årets bästa abstrakt valdes Emelie Westergrens bidrag : B-cell depleting therapy 
with Rituximab or Ofatumumab in IgA nephropathy or IgA vasculitis with 
nephritis – a case series 

 

Möten 2017-18 
a) Living Donor-konferens i Stockholm 2017,  1-2/6 uppmärksammas av Ingela Fehrman 

b) Nordiska Njurdagar i Malmö 2017, 20-23/9                                                                           
Programmet så gott som klart och CME-kursen, Renal Implications of Advances in 
Immunology and Inflammation, planerad till 19-20/9. Den senare i samarbete med ERA-
EDTAs Immunology Work Group (IWG), SNF och Mayo Clinic. Flyers delas ut under 
höstmötet.  

c) Höst- och årsmöte 2017 

Diskussion angående lämplig tidpunkt. På förslag samordning med post-graduate kurs i 
SNFs regi efter ASN. 

d) Vårmöte 2018 i Linköping    

Datum 7-9/5, medarrangör SNFS som tidigare.  

19.  Övriga frågor 
Diskussion om SNFs hemsida. 
Förbättringar behövs, ordförande tar kontakt med webmaster till att börja med. 
 
 
 

20.   Årsmötet avslutades 

 Malmö  
          2016-10-20  

 
 
 
  Annette Bruchfeld                                                Kerstin Westman 
          Vetenskaplig sekreterare                                 Ordförande 

 
 Justeras: 
 
 
 
 Gregor Guron Emelie Westergren 

 

 


