
   

 
 

 

 

Årsmöte i Svensk Njurmedicinsk Förening 

 

Datum: 2022-11-30  

Kl. 9.30-10.45 

Mötet sker i samband med Njurmedicinforum 2022, Föreläsningssal Clarence 

Crafoord, A5:04, Eugeniavägen 3, Karolinska. Universitetssjukhuset, Solna. 

 
Deltagande: cirka 20 på plats i lokalen, cirka 25 närvarande digitalt. 

 

 

Dagordning årsmöte 2022-11-30 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande.  

Anders Fernström väljs till ordförande för årsmötet. 

3. Val av mötessekreterare.  

Sophie Ohlsson utses till mötessekreterare. 

4. Val av två justeringspersoner  

Ravjeet Banga och Sara Lind Hageby väljs till justeringspersoner 

5. Mötets behöriga utlysande  

Mötet anses korrekt utlyst i god tid. 

6. Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkännes 

7. Verksamhetsberättelse – se separat fil. 

Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen.  

Njurfonden 2022 6,5 miljoner, 84 sökanden, många yngre forskare. Viktigt att 

fortsätta arbeta för att få in mer anslag. Bengt Rippes pris även 2022, nominering 

varit öppen under hösten och beslut tas innevarande vecka.  

Maria Weiner tar över som ordf doktorandutskottet.  

Nordiska njurdagar 13-16/9 Island.  

När remissgranskningar redovisas nämns särskilt ”Nästa steg” och att styrelsen tog 

upp assisterad PD i svaret.  

Krönikorna i Dialäsen (Anders och Maria alternerar) och artiklar i Vaskulär medicin 

(nästa Marie Evans SACK) nämns.  

När det gäller läkemedel kommenteras bristen på Actilyse, som hittills har kunnat 

hanteras, samt Nuvaxovid där det finns olika erfarenheter.  

När det gäller informationsflöde poängteras att det ff a är hemsidan som gäller och att 

utskick till medlemmar görs ett par ggr per år. Påminnelse att uppdatera mailadresser 

och för disputerade att maila den vetenskapliga sekreteraren länk till avhandlingen. 

8. Medlemskap ERA (se separat fil). 



   

Erbjudande ERA 4 Euro/medlem. Styrelsen rekommenderar att erbjudandet 

accepteras, vilket bifalles av årsmötet. Bedöms vara på plats till 2024.  

9. Rapport från Utbildningsutskottet – se årsrapporten.  

Karl Dreja tar upp att det finns behov av 3-4 ersättare, gärna spridning över landet. 

Intresserade uppmanas kontakta Karl. Påminner om uppmaning att göra den 

Europeiska tentan. Harmonisering av svenska/europeiska mål är på gång. Låg 

aktivitet när det gäller granskning av utbildningar och kurser. 

10. Rapport från Guidelineutskottet – se årsrapporten.  

Carl Gustav Elinder tar upp att genetisk diagnostik kan vara en ny uppgift för 

Guidelinesutskottet. Tar gärna emot fler förslag. 

11. Rapport från PD-utskottet. Stefan Melander. Se verksamhetsberättelsen. 

12. Rapport från Doktorandutskottet.  

Maria Svensson. Se verksamhetsberättelsen. Maria Weiner, Linköping, ny 

ordförande. 

13. Ekonomisk rapport.  

Björn Rogland redogör för bokslutet 2021, Svensk njurmedicinsk förening och 

Stiftelsen för Svensk njurmedicinsk forskning och utbildning. Björn tar upp PD i 

praktiken – att det ligger separat. Ökade intäkter medlemsavgifter pga nu 

medlemsförening i Svenska läkarsällskapet, men även utgifter till SLS. Svårare att få 

in medel till stiftelsen, nya donatorer behövs. I övrigt se verksamhetsberättelsen. 

14. Revisionsberättelse. 

Muntligt besked att allt är i sin ordning, ej klar skriftlig pga fel datum från revisorn, 

kompletteras i efterhand. 

15. Frågan om ansvarsfrihet.  

Styrelsen ges ansvarsfrihet av årsmötet. 

16. Årsavgift för 2023.  

408 kr, ERA ej inbakad än. Med ERA 450 kr, från 2024. Frågor kring avgifter för 

pensionärer. Ingen avgift nu, men rimligt för ERA? Frågan tas upp på nästa 

styrelsemöte. 

17. Val av styrelse. 

Valberedningens förslag till ny styrelse 2023. Greger Guron rapporterar. 

Josefine Mörtberg avgår, Cecilia Rosander Gbg nytt förslag. Björn Rogland avgår, 

nytt förslag Ursa Bonnevier ny kassör för ett år, sedan utses ny kassör. Ursas plats som 

styrelseledamot ersätts av Björn Runesson Umeå. Marie Hilderman avgår ett år i 

förtid. Facklig sekr. vakant till nästa årsmöte. Valberedningens förslag godkännes av 

årsmötet. Avtackning av Björn Rogland för lång och trogen tjänst som kassör. Även 

avtackning av Marie Hilderman och Josefin Mörtberg, vilka tyvärr inte var 

närvarande. 

18. Val av valberedning 

Nuvarande Greger Guron, Naomi Clyne, Malin Isaksson, Marie Evans. Omval ett år 

till föreslås och godkännes. 

19. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.  

Omval av Grant Thorntons som auktoriserad revisor. Omval av revisorer Jenny 

Lindberg och Gert Jensen föreslås och godkännes. Förslag på suppleanter, Carl 

Gustav Elinder och Olof Heimburger, godkännes. 

20. Utdelning av forskningsanslag från Svensk Njurmedicins Förenings 

forskningsstiftelse samt Astra-Zenecas stipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar 

hos patienter med njursjukdom.  

SNF stiftelse: Ainhoa Indurain, Filippa Svensson och Filip Fransson får vardera 

40 000 kr. Astra-Zenecas stipendium på 80 000 kr går till Emelie Laveborn. 

21. EKHA membership. Erbjudande från Raymond Vanholder (initiativtagare). Se 

separat fil.  



   

Mål att påverka EU-politiker gällande förutsättningar för våra patienter. Flera olika 

projekt pågår. Lobbyverksamhet. Många andra nationella föreningar är redan med. 

Diskuteras även i övriga nordiska föreningar. Prissättning 1350 Euro per år för SNF. 

Bör ej påverka medlemsavgiften. Bifalles av styrelsen. Diskuteras på årsmötet, 

majoriteten positiva, men möjlighet att gå ur efterfrågas. Ansökan om medlemskap 

för SNF i EKHA godkännes av årsmötet. 

22. Idefirix. Lars Wennberg.  

IdeS lägesrapport. Förbehålles för högsensitiserade patienter som annars inte skulle 

kunna bli transplanterade. Gäller än så länge bara AD. 3 milj för 2 ampuller – 3 

behövs/pat men bara 2,2 används. Common Scandiatransplant guidelines and 

recommendations finns. Specifika immunologiska kriterier bl a. Studier planeras på 

både barn och vuxna, där det i nuläget är Stockholm och Uppsala som är involverade. 

Ordnat införande diskuteras. Kostnader och vem som ska bära dem diskuteras. 

Skriftlig information efterfrågas. Behandling av akuta rejektioner har diskuterats, men 

inga sådana studier är planerade just nu.  

23. Njurtransplantation vid tidsbegränsat uppehållstillstånd. Lars Wennberg.  

Växande problem som vållar mycket diskussion. Olika typer av uppehållstillstånd tas 

upp – tidsbegränsat respektive permanent. Samma rätt till sjukvård. Alla patienter 

bedöms individuellt. Möjlighet till adekvat uppföljning och behandling vägs in. 

Riktlinjerna från Svensk transplantationsförening diskuteras. Inget principiellt hinder 

för transplantation. Det viktigaste i sammanhanget är den individuella bedömningen. 

Sannolikheten att patienten kommer att få stanna i Sverige vägs in. Oro för 

transplantationsturism nämns. Likartad policy inom Europa, med viss variation. Om 

levande donator finns bör det vara mer okomplicerat. 

24. Övriga frågor Nej, inga anmälda från auditoriet. 

25. Mötets avslutande 

 

 

Anders Fernström Sophie Ohlsson 

Ordförande Vetenskaplig sekreterare 


