
Styrelsemöte Svensk Barnnefrologiskförening 

Torsdag den 20e januari 2022 

Medverkande samtliga via TEAMs Lisa Sartz ordförande 

                                                              Emma Wikholm kassör 

                                                              Katarina Robertsson Grossmann ledamot 

                                                              Marie Keillar sekreterare. 

§1 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§2 Bosön: Datumet blir 28-29e september 2022, 80 enkelrum är bokade . 

                   Arbetstiteln är Kronisk njursvikt ,etiologi och behandling. 

                   Vi i styrelsen skall titta på gamla program för att ha som diskussionsunderlag vid 

                   nästa möte. 

                   Styrelsen träffas till lunch , dagen innan den 27e september. Var och ens klinik står för  

                   resekostnader . Svensk Barnnefrologiskförening står för övernattning. 

                   Marie skickar en teaser till våra medlemmar. 

                   Anette Kristiansson som är koordinator för Svensk Barn Njurregistret får inventera  

                   intresset bland sjuksköterskor , uroterapeuter för att delta på Bosön. Dels i gemensamma 

                   utbildningsmoment men även ordna med egna programpunkter. Det åligger de att  

                   administrera och boka både lokaler och logi.  

§3 Barnveckan : Nefrodagen är på förmiddagen den 30e mars. Lisa och Marie skall dit , osäkert när  

                             det  gäller Katarina och Emma. 

                             ST intyg måste finnas. 

§4 Restnotering Suprax: Lisa har skrivet till Läkemedelsverket som anser att det ej är deras ansvar.  

                                            De har hänvisat till Liscensgruppen som inte heller har ett nationellt ansvar  

                                            utan hänvisar till varje enskild apotek. 

                                            Vi får arbeta vidare med frågan . Kommer att diskutera med     

                                            Barninfektionsföreningen och barnläkemedelsgruppen och förhoppningsvis  

                                            återkomma inom kort med nya behandlingsrekommendationer. 

                                            

                                            Frågan får även lyftas till ordförande för BLF och chefen för  

                                            Läkemedelsverket. 



§5 Arbetsgrupper: ADPKD Maria Herthelius  KS Stockholm 

                                               Tobias Axelsson     DSBS Göteborg 

                                               Tove Grip                Umeå 

                                               Niklas Friberg Hed SUS Lund 

                                                Karin Ohlin Graffner Halmstad  

                                               Lisa Sartz                    SUS Lund 

                                   EHEC   Milan Chromek      KS Stockholm 

                                                Susanne Westphal  DSBS Göteborg 

                                                Zivile Bekassy            SUS Lund 

                                                Ev ST läkare 

§6 Uppdatering utbildning för barnnefrologi på länssjukhus: 

                                               Susanne Westphal och Simon Rundquist har tagit på sig detta .  Marie har  

                                               skrivit och frågat om eventuell ytterligare en deltagare från ett mindre  

                                               Länssjukhus. 

§7 Nästa möte : 2e mars 2022 kl1130-1300 Marie skickar länk. 

§8 Övriga frågor : Katarina tar upp att hon som styrelsemedlem  fått en märklig förfrågan om  

                                 återbetalning av medlemsavgift. Vi är alla överens om att det låter som  

                                  Spam men viktigt att vi är alla observanta. 

                                Lisa tar upp att föreläsare på Bosön skall ha delaktighetsintyg , detta kommer hon  

                                ombesörja.        

 

Vid pennan /tangentbordet Marie         

                                               

                                             

                                

                     


