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Svensk Barnnefrologisk förening har under året haft följande styrelse:
Per Brandström, Göteborg, ordförande
Zivile Bekassy, Lund, kassör
Simon Rundqvist, Jönköping, sekreterare
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten, varav 5 på telefon,
samt riklig e-postkommunikation och ett fysiskt styrelsemöte enbart inriktat på
planering för Bosönseminariet. Föreningen hade på årets sista dag 89
medlemmar. Det är en ökning med en jämfört med 31/12 2016.
Medlemsregistret sköts av läkarförbundet.
Årets seminarium 24-25 oktober 2017 på Bosön samlade 72 deltagare. Ämnet
var nefrotiskt syndrom. Seminariet har blivit ett etablerat och uppskattat tillfälle
för utbildning och social träff. Det blir allt vanligare att även sjuksköterskor
närvarar. Under dessa dagar hölls också föreningens årsmöte. Seminariet 2018
kommer att handla om UVI och blåsstörningar. Vi gläds åt ett gott
samarbetsklimat inom föreningen.
Föreningen har närvarat på årlig träff med Barnläkarföreningens styrelse samt
dess alla delföreningar.
Föreningen har deltagit i barnveckan 24-27/4 som arrangerades i Göteborg.
Temat för veckan var ”Barnsjukvård i en föränderlig tid”. Ämnet för
föreningens medverkan var HUS och Zivile Bekassy talade om aHUS och Lisa
Sartz om dHUS. Vi försöker ha en roterande agenda så att vi täcker in de mest
väsentliga ämnena. Programmet var välbesökt och upplevdes mycket lyckat.
Under året har PM för aHUS och tuberös skleros presenterats. Ett nationellt
expertråd har skapats kring handläggning av behandling med ekulizumab.
Ett antal av föreningens medlemmar åkte till den årliga utbildningen i nefrologi
och urologi vid Great Ormond street Hospital i London, där
föreningsmedlemmen Kjell Tullus är ansvarig. Flera nationella
utbildningsmöten genomfördes under året av föreningens medlemmar runt om i
landet.
Det pågår en uppbyggnad av nätverk för barnnefrologer på universitetssjukhus.
17 av föreningens medlemmar är även medlemmar i European society of
pediatric nephrology (ESPN). Föreningsmedlemmen Kjell Tullus är
styrelsemedlem. Årets ESPN-kongress hölls i Glasgow, UK. Flera av
föreningens medlemmar deltog. 2018 hålls kongressen i Antalya, Turkiet.

Arbetet kring att få fler engagerade kring barnnjurregistret och fler patienter
införda pågår. En bred nationell styrgrupp har återkommande möten. Arbetet
med hemsidan fortgår och sköts av webmaster Karin Rosenborg.
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