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Svensk Barnnefrologisk förening har under året haft följande styrelse: 

Per Brandström, Göteborg, ordförande 

Emma Wikholm, Karlstad, kassör 

Lisa Sartz, Lund, styrelsemedlem, började efter årsmöte den 29 september 2020 

Milan Chromek, Stockholm, sekreterare  

 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten, alla via zoom, samt 

riklig telefon- och e-postkommunikation.  

 

Medlemsregistret sköts av läkarförbundet. Enligt BLF system Salesforce hade 

SBNF på årets sista dag 82 medlemmar, varav 70 yrkesverksamma, 4 

yrkesverksamma ej förbundsmedlemmar och 8 pensionärer. Under året 2020 

godkände vi 2 nya medlemmar, Katarina Robertsson Grossmann från Huddinge 

och Meglena Aleksieva från Gävle. 

 

Corona pandemin påverkade många planerade möten. Vissa möten ställdes in 

och vissa möten omvandlades från fysiska till digitala.  

 

Årets möte (så kallad Bosönseminariet) ersättes med ett digitalt möte med två 

delar: en webinar om svenskt barnnjurregister och ett årsmöte. Båda delar den 

29 september 2020. 13 deltagare.  

 

Vi gläds åt ett gott samarbetsklimat inom föreningen. 

 

Föreningen har närvarat på årlig träff med Barnläkarföreningens styrelse samt 

dess alla delföreningar. 

 

Barnveckan 2020 var inställt pga. Corona pandemin. Planerat program om UVI 

och CAKUT flyttas till Barnveckan i Halmstad 2022. 

 

ESPN möte i Ljubljana var också inställd och planeras till 22-25 juni 2022. 

ESPN organiserade ett digitalt förkortat möte 2020 istället. 

 

Under året har man uppdaterat och publicerat nya PM om aHUS (med 

ekulizumab behandling) och hypertoni. IPNA/ERKnet publicerade sitt första 

PM (steroidresitent nefrotiskt syndrom). Länken finns på föreningens websida. 

Föreningen också publicerade rekommendationer om COVID-19, vaccination 

samt behandling med ACE inhibitorer och AR blockerare hos COVID-19 

patienter.   

 



Den årliga utbildningen i nefrologi och urologi vid Great Ormond street 

Hospital i London, där föreningsmedlemmen Prof Kjell Tullus är ansvarig, var 

också inställt pga. Corona pandemin. 

 

Det pågår en uppbyggnad av nätverk för barnnefrologer på universitetssjukhus 

med digitala möten en gång per månad. 

 

24 av föreningens medlemmar är även medlemmar i European society of 

pediatric nephrology (ESPN) och/eller International pediatric nephrology 

association (IPNA).  

 

Intensivt arbete kring barnnjurregistret pågår. En bred nationell styrgrupp med 

nya medlemmar har återkommande möten. Kajsa Åsling-Monemi har blivit 

registerhållare under 2019.  

 

Diana Karpman har varit i kontakt med Socialstyrelsen angående subspecialitet 

barnnefrologi. Peter Barany och Simon Rundqvist tog upp frågan på NPO 

(nationella patient områden). Arbetet med frågan fortsätter.  

 
 

ESPN påbörjade att genomföra en Board Exam in Pediatric Nephrology, ett 

mycket välkommet initiativ. 

 

Per Brandström och Milan Chromek kontaktade kollegor i Skandinavien 

angående en idé om gemensamma nordiska barnnefrologiska möten. Våra 

kollegor i Finland, Norge och Danmark är mycket positiva och vi försöker 

samordna mötena med nordiska nefrologiska dagar som redan är etablerade. 

 

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

Milan Chromek, sekreterare 

Emma Wikholm, kassör 

Lisa Sartz, styrelseledamot 

 


