Svensk Njurmedicinsk Förenings process för kvalitetsgranskning av kurser inom
njurmedicin
Målet med denna process är att kunna erbjuda kvalitetsgranskning av kurser och
utbildningar inom njurmedicin som alternativ till granskning av andra aktörer som t.ex.
Lipus. Denna granskning kan således ersätta en granskning av Lipus. Alla utbildningar
och kurser som ska tillgodoräknas inom ST‐utbildningen bör vara kvalitetsgranskade
enligt Socialstyrelsens förordning. Kvaliteten på granskningen blir god och adekvat då
samtliga granskare är specialister inom njurmedicin samt verksamma inom svensk
Njurmedicinsk Förenings Utbildningsutskott. Kursen/utbildningen kommer således att
granskas specifikt ur specialistens synvinkel.
Då en kurs/utbildning är kvalitetsgranskad enligt denna process får arrangören rätt att
använda SNF loggan i inbjudan till kursen. Granskningen kommer dessutom att bli ett
prisvärt alternativ, i jämförelse med andra typer av kvalitetsgranskning såsom t.ex.
Lipus. Alla typer av kurser och utbildningar inom njurmedicin, oavsett om de är
nationella, regionala eller lokala, kan kvalitetsgranskas enlig denna process.
Hur går det till?
 Begäran om granskning + kursförslag inklusive bilagor, inskickas till
utbildningsutskottets ordförande. (länk till blankett)
 Begäran skall skickas minst 6 månader före kursstart gällande nationella kurser,
och minst 3 månader före kursstart gällande lokala kurser.
 Avgift för granskning inbetalas till SNF via föreningens kassör. Om kursgivaren är
medlem i SNF utan extern sponsor är kostnaden 0 kr, om extern sponsor blir
kostanden 6000 kr (inkl. moms). Avgift inbetalas till SNFs bankgiro 5764‐6028
alt via faktura (om faktura kontakta SNFs kassör).
 Granskning sker därefter enligt följande kriterier:
i. Relevans för ST‐läkare och respektive delmoment inom
målbeskrivning
ii. Kursens relevans färdiga specialister
iii. Kursens placering i tiden i förhållande till andra kurser/kongresser
o dyl. och om den kan inverka negativt på dessa
iv. Utbudet av kurser inom aktuellt delområde
v. Kursvärdering om kursen har givits tidigare
vi. Utbudet av kurser inom det aktuella ämnesområdet
vii. Särintressen (industrisponsring)





Kursen anslås på hemsidan med länk till utlåtandet.
Godkännandet är giltigt under 1 år från kursens planerade startdatum.
Uppdatering, dvs. förenklad granskning av samma kurs, kan efter 1 år erbjudas
till en kostnad av 0 kr för SNF medlem utan extern sponsor samt 2000 kr vid
extern sponsor.
En förutsättning för att granskning och godkännande ska bli möjligt är att
kursgivaren följer avtalet mellan LIF och Sveriges kommuner och Landsting
avseende information och utbildning.

