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Svensk Barnnefrologisk förening har under året haft följande styrelse: 

Per Brandström, Göteborg, ordförande 

Emma Wikholm, Karlstad, kassör 

Milan Chromek, Stockholm, sekreterare  

 

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten, varav 2 på telefon 

eller videokonferens, samt riklig e-postkommunikation. Föreningen hade på 

årets sista dag 79 medlemmar (enligt läkarförbundets elektroniska system 

Salesforce). Det är en minskning jämfört med 31/12 2017 (89). Flera nya 

medlemmar kommer att registreras under 2019. Medlemsregistret sköts av 

läkarförbundet. 

 

Årets seminarium 23-24 oktober 2018 på Bosön samlade 74 deltagare (inklusive 

föreläsare). Ämnet var UVI och blåsstörningar. Seminariet har blivit ett etablerat 

och uppskattat tillfälle för utbildning och social träff. Några sjuksköterskor 

närvarade också. Under årets seminarium hölls också föreningens årsmöte. 

Seminariet 2019 kommer att handla om tubulopatier med fokus på patientfall. 

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 23-26 april som arrangerades i Västerås.  

Temat för veckan var ”Barnets bästa”. Ämnet för föreningens medverkan var 

Proteinuri, hematuri och glomerulonefriter. Föreläsare Kajsa Åsling-Monemi, 

Svante Swerkersson, Åsa Laestadius och Karin Rosenborg. Programmet var 

välbesökt och upplevdes mycket lyckat. Vi försöker ha en roterande agenda så 

att vi täcker in de mest väsentliga ämnena. Barnveckan 2019 hade huvudtema 

Det svårt sjuka barnet. 

 

Under året har man arbetat med uppdatering av hypertoni PM och nya PM om 

enures och inkontinens. Nya PM (enures och inkontinens) ska presenteras på 

nefroseminarium på Bosön den 2/10-2019 av Tryggve Nevéus. 

 

Ett antal av föreningens medlemmar åkte till den årliga utbildningen i nefrologi 

och urologi vid Great Ormond street Hospital i London, där 

föreningsmedlemmen Prof 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) och/eller International pediatric nephrology 

association (IPNA).  

Årets ESPN var i Antalya, Turkiet, och föreningens medlem Prof Kjell Tullus 

var kongresspresident. Flera av föreningens medlemmar deltog. Var tredje år har 

IPNA kongress. De åren är ESPN-mötet en del av det större IPNA-mötet som 

2019 kommer att vara i Venedig, Italien. 

 

Intensivt arbete kring barnnjurregistret pågår. En bred nationell styrgrupp med 

nya medlemmar har återkommande möten. Registerhållare har aviserat sin 

pensionsavgång och kommer att ersättas av Kajsa Åsling-Monemi under 2019.  

 

Arbetet med hemsidan fortgår och sköts av webmaster Karin Rosenborg.  
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Per Bradström 

Ordförande 

Milan Chromek 

Sekreterare 


