
 

Njurmedicinforum 2018 – dags att anmäla sig! 

________________________________________________ 
Efter 2017 års uppskattade Njurmedicinforum erbjuder nu Svensk Njurmedicinsk 
Förening i samarbete med Njurmedicinska Expertrådet SLL åter 
vidareutbildningsdagar för kollegor inom njurmedicin som är medlemmar i SNF. 

Ambitionen är att dessa fortbildningsdagar skall bli årligt återkommande med ett 
roterande program som byts ut vartannat till var tredje år. 

Var – Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

När – 28-30/11 ( onsdag-fredag) 

För vem – Specialister och ST-läkare i slutfasen av sin specialistutbildning i 
Njurmedicin. Medlemskap i SNF krävs. 

Hur – Föreläsningar med falldiskussioner samt grupparbete med redovisning. 

30 kursplatser. Utbildningen är inte i internatform utan varje deltagare får själv boka 
boende och resa.  

Innehåll – se bifogat schema.   

Under fredagen sker konferensrapporter från EDTA-ERA och Kidney Week / ASN. Den 
dagen infaller även SNFs årsmöte. Möjlighet att delta endast fredagen finns. 

Avgift– 3000 kr för hela kursen inkl fika, luncher och en kursmiddag. 
  500 kr för deltagande endast fredag 30/11, då ingår fika och lunch. 

    

  Sista anmälningsdatum är 2018-09-10 

 

 

Röster från förra årets kursdeltagare ur vår utvärderingsenkät: 

 
- Precis detta möte har tidigare saknats i Sverige. Detta är nu det bästa sättet 

att hålla sig uppdaterad. Bra organiserad och trevliga kollegor! Jag ser 
framemot nästa möte 2018/2019  

- Mycket bra kurs! Mycket bra med sammanfattningar och kliniskt fokus.  

- Ett mycket lyckat arrangemang med såväl bredd som spetskunskap som 
förmedlades av duktiga föreläsare.  

- Fokus på det kliniska uppskattas verkligen. Kanske den mest matnyttiga kurs 
som jag deltagit i. 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 

Anmälan är bindande och sker genom att maila 
nedanstående formulär till carin.wallquist@skane.se 
Först till kvar gäller men vi kommer även att ha som målsättning att uppnå 
god geografisk spridning. 

Ett mailutskick med mer detaljerad information om kurslokal, kursmiddag mm 
skickas ut i oktober 2018.  

Där kommer det även framgå kontonummer för betalning av kursavgift. Vi har 
inte möjlighet att fakturera. 

 

Vi hoppas få se er i Stockholm i höst! 
 
 
// Peter Barany, Sara Lind af Hageby och Carin Wallquist  

Njurmedicinforums kursledning 
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Anmälan till Njurmedicinforum 28-30 nov 2018  

 

□ Jag deltar i hela kursen (avgift 3 000 kr inkl fika, luncher och 1 
kursmiddag samt kursmaterial) 

□ Jag deltar i hela kursen enl ovan men vill INTE delta i 
kursmiddagen 28 nov 

 

□ Jag deltar endast fredag 30 nov (avgift 500 kr inkl fika och 
lunch) 

 

Namn:  

 

Arbetar som:  

 

Klinik / arbetsplats:  

 

Adress:  

 

E-mailadress:  

 

Telefonnr:  

 

Önskemål om kost / allergier: 
 

 

Anmälan mailas till carin.wallquist@skane.se 
 senast 10/9 2018 
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