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Verksamhetsberättelse	  för	  Svensk	  Njurmedicinsk	  Förening	  (SNF)	  

Perioden	  25/11-‐2017	  –	  29/11-‐2018	  

	  
	  
Föreningens	  styrelse:	  under	  2018	  har	  styrelsen	  letts	  av	  Gregor	  Guron	  som	  ordförande	  och	  Naomi	  
Clyne	  som	  har	  varit	  vice	  ordförande.	  Styrelsen	  i	  övrigt	  har	  bestått	  av	  Inga	  Soveri	  vetenskaplig	  
sekreterare,	  Carin	  Wallquist	  facklig	  sekreterare,	  Björn	  Rogland	  kassaförvaltare,	  Oskar	  Elgstrand	  ST-‐
representant,	  Anders	  Fernström,	  Anders	  Persson	  och	  Ehab	  Rafael.	  Under	  verksamhetsåret	  2018	  har	  
styrelsen	  hållit	  10	  möten	  varav	  8	  telefonmöten	  (inkluderar	  styrelsemöte	  i	  Stockholm	  den	  29/11).	  
	  
Medlemmar:	  Föreningen	  har	  412	  medlemmar	  och	  har	  välkomnat	  6	  nya	  medlemmar.	  

Vetenskapliga	  möten:	  Den	  7-‐9	  maj	  2018	  hölls	  Njurmedicinskt	  Vårmöte	  i	  Linköping.	  

Forskningsbidrag:	  SNF	  kommer	  liksom	  tidigare	  år	  att	  dela	  ut	  bidrag	  från	  Stiftelsen	  för	  Svensk	  
Njurmedicinsk	  Forskning	  och	  Utbildning	  baserat	  på	  donationer	  från	  2018.	  Sista	  ansökningsdag	  var	  
den	  15/11-‐2018	  och	  doktorander	  prioriteras.	  Ekonomiska	  bidrag	  till	  denna	  stiftelse	  har	  2018	  givits	  av	  
Amgen	  AB	  (50	  000	  Kr),	  Vifor	  (25	  000	  Kr),	  Fresenius	  (10	  000	  Kr),	  Nordic	  MedCom	  (10	  000	  Kr)	  och	  
Otsuka	  Pharma	  (15	  000	  Kr).	  AstraZeneca	  har	  donerat	  75	  000	  Kr	  för	  forskning	  kring	  hjärt-‐
kärlsjukdomar	  hos	  njurpatienter.	  Det	  har	  inkommit	  8	  ansökningar	  som	  styrelsen	  har	  bedömt.	  I	  
början	  av	  2018	  betalades	  det	  ut	  bidrag	  för	  forskningsprojekt	  (2017	  år	  donationer)	  på	  sammanlagt	  
100000	  kronor	  till	  Maria	  Weiner,	  Ainhoa	  Indurain	  och	  Ulrika	  Hahn	  Lundström.	  

Utbildningsutskottet:	  Deltagare	  i	  utbildningsutskottet	  under	  2018	  har	  varit:	  Agneta	  Cassel	  
(Linköping),	  Mikael	  Jönsson	  (Östersund),	  Andreas	  Jonsson	  (Umeå),	  Niklas	  von	  Schmalensee	  
(Stockholm)	  ,	  Karl	  Dreja	  (Malmö-‐Lund),	  Annika	  Alvelius	  (Danderyd),	  Michael	  Ott	  (Umeå),	  Cecilia	  
Rosander	  (Göteborg),	  Hans	  Furuland	  (Uppsala)	  samt	  Jessica	  Smolander	  (Stockholm).	  	  

Åtminstone	  12	  st	  ST-‐läkare	  skrev	  specialistskrivningen	  diagnostiskt.	  Ingen	  skrev	  skarpt	  som	  
slutskrivning.	  

UEMS	  (Europeiska	  specialistläkarföreningen)	  arbetar	  med	  en	  europeisk	  specialistexamen	  i	  
njurmedicin	  och	  Michael	  Ott	  är	  utsedd	  till	  SNFs	  representant	  i	  UEMS	  och	  deltar	  i	  arbetet	  med	  
framställande	  av	  skrivningsfrågor.	  

Karl	  Bjurström,	  Halland	  är	  ny	  SPUR-‐inspektör	  från	  2018.	  
	  
Fortbildning	  En	  fortbildningskurs	  i	  Stockholm	  har	  för	  andra	  gången	  organiserats	  av	  Peter	  Barany,	  
Sara	  Lind	  af	  Hageby	  och	  Carin	  Wallquist.	  Kursens	  innehåll	  och	  format	  är	  anpassad	  för	  att	  möta	  
medlemmarnas	  behov.	  	  

Klinisk	  utveckling/kvalitetsarbete:	  Verksamhetschefsmöte	  hölls	  i	  Göteborg	  den	  16/1-‐2018.	  
Gemensamma	  utmaningar	  och	  arbetsätt	  diskuterades.	  Skåne	  är	  värd	  för	  VC	  mötet	  den	  15/1	  2019.	  
Målgrupp	  är	  nefrologer	  som	  leder	  verksamhet.	  
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Akademiska	  tjänster:	  SNF	  har	  tillsammans	  med	  Njurförbundet	  och	  klinikrepresentanter	  skrivit	  till	  
företrädare	  vid	  medicinska	  fakulteten	  i	  Umeå,	  Uppsala	  och	  Göteborg	  och	  påtalat	  avsaknad	  av	  
universitetsanställda	  lärare	  i	  klinisk	  njurmedicin	  vid	  dessa	  lärosäten.	  SNF	  har	  erbjudit	  hjälp	  med	  att	  
identifiera	  lämpliga	  kandidater.	  Dialogen	  är	  inte	  avslutad.	  	  

SNFs	  peritonealdialysgrupp	  har	  åter	  arrangerat	  ett	  nationellt	  möte	  ”PD	  i	  praktiken”	  på	  Haga	  Slott	  
utanför	  Enköping	  den	  24-‐25	  september	  2018.	  Mötet	  är	  till	  stor	  del	  ett	  diskussionsforum	  och	  är	  delvis	  
industrisponsrat.	  

Guidelinesutskottet	  (GU):	  Deltagare	  i	  utskottet	  under	  2017	  har	  varit	  Anders	  Christensson	  (Skåne),	  
Peter	  Barany	  (Stockholm),	  Olof	  Heimbürger	  (Stockholm),	  Sara	  Lind	  af	  Hageby	  (Stockholm),	  Matthias	  
Haarhaus	  (Stockholm),	  Carin	  Wallquist	  (Västerås),	  Lars	  Weiss	  (Karlstad),	  Gert	  Jensen	  (Göteborg),	  Aso	  
Saeed	  (Göteborg),	  Ursula	  Wopenka	  (Örebro).	  GU	  startades	  av	  Peter	  Barany	  och	  har	  haft	  som	  mål	  att	  
kontinuerligt	  kommentera	  och	  översätta	  valda	  delar	  av	  de	  riktlinjer	  som	  tas	  fram	  internationellt.	  GU	  
har	  arbetat	  under	  ledning	  av	  Anders	  Christensson.	  Ambitionen	  är	  att	  granska	  och	  vid	  behov	  
uppdatera	  riktlinjer	  årligen.	  2018	  har	  kommentarer	  kring	  SURFs	  rekommendationer	  avseende	  
kontrastmedel	  samt	  en	  kommentar	  angående	  råd	  om	  MMF-‐behandling	  beaktat	  manlig	  reproduktion	  
publicerats.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  ha	  en	  bred	  representation	  från	  olika	  delar	  av	  landet	  i	  GU	  och	  att	  medlemmar	  i	  GU	  
rapporterar	  eventuella	  intressekonflikter.	  Regionala	  riktlinjer	  publiceras	  inte	  på	  SNFs	  hemsida.	  
	  
SNR/Njurbiopsiregister:	  SNF	  har	  skrivit	  till	  SKL	  och	  påtalat	  behovet	  av	  säkrad	  och	  långsiktig	  
finansiering	  av	  Svenskt	  Njurregister	  (SNR).	  Njurbiopsiregistret	  under	  SNR	  och	  arbetsgruppen	  under	  
Mårten	  Segelmark	  fortsätter	  sitt	  arbete.	  	  

Njurfonden:	  SNF,	  SNFS	  och	  STF	  står	  tillsammans	  med	  Njurförbundet	  bakom	  insamlingsstiftelsen	  
Njurfonden.	  Representant	  för	  SNF	  i	  styrelsen	  är	  Annette	  Bruchfeld	  (2016-‐2018).	  Njurfonden	  delade	  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.	  
Yttrande	  har	  avgetts	  i	  de	  fall	  styrelsen	  ansett	  att	  föreslagna	  förändringar	  väsentligt	  påverkar	  
njursjukvården	  och	  specialistutbildningen.	  Bl.a.	  har	  ”God	  och	  nära	  vård”,	  ”Etikprövning	  -‐	  en	  översyn	  
av	  reglerna	  om	  forskning	  och	  hälso-‐och	  sjukvård”	  och	  ”Terminologiremiss”	  besvarats.	  	  

Föreningen	  har	  representerats	  vid	  möten	  med	  andra	  nationella	  och	  internationella	  förbund	  och	  
samverkansgrupper.	  

Information:	  Föreningen	  informerar	  om	  sin	  verksamhet	  huvudsakligen	  via	  hemsidan	  
www.njurmed.se	  .	  ST-‐läkarna	  har	  en	  Facebook-‐grupp	  ”ST	  i	  Njurmedicin”	  med	  47	  medlemmar	  som	  
administrerats	  av	  ST-‐representant	  Oskar	  Elgstrand.	  Medlemmar	  som	  disputerat	  uppmanas	  att	  höra	  
av	  sig	  och	  att	  annonsera	  disputationen	  även	  via	  SNFs	  hemsida.	  En	  samling	  av	  länkar	  till	  svenska	  
njurmedicinska	  avhandlingar	  kommer	  på	  så	  sätt	  att	  finnas.	  

Föreningen	  informerar	  också	  via	  en	  stående	  spalt	  i	  tidningen	  Dialäsen.	  
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Inga	  Soveri	  	   	   	   Gregor	  Guron	  

Vetenskaplig	  sekreterare	  	   	   Ordförande	  

	  

	  


