
SNSF Verksamhetsplanering 2017 
 

Styrelsen planerar in följande möten.  

✓ Styrelsemöte två dagar i januari och september på Danderyds sjukhus 

✓ Telefonmöten 1 gång i månaden 

✓ Styrelsen träffas i maj för att uppdatera hemsidan och olika dokument 

✓ Årsmöte den 26 april under Nordisk Njurmedicinsk Vårkonferens i Visby 

 

Prioriterade områden styrelsen och föreningen fokuserar på: 

✓ Fortsatt arbete med att stödja arbetsgrupperna dels genom att varje grupp har en 

kontaktperson i styrelsen och mål är att styrelsen träffar alla grupperna under året.  

✓ Fortsatt satsning på utbildningsfrågor inom njurmedicin. 

✓ Medlemsregistret ska utvecklas tillsammans med Dialäsen. 

✓ Medlemsregistret ska utvecklas tillsammans med Dialäsen. 

✓ Föreningen är med och skriver Nationellt vårdprogram för egenvård och 

patientinvolvering vid dialys i samarbete mellan Njurförbundet, SNSF, SNF.  

✓ Hemsidan och dess innehåll uppdateras och utvecklas.  

✓ Genomförande av Nordisk Njurmedicinsk Vårkonferens tillsammans med Nordiatrans 

och lokala arrangörer i Visby. 

✓ Samarbete med Svensk Njurmedicinsk Förening - SNF i gemensamma frågor. 

✓ Samarbete med Njurförbundet. Årligen återkommande samarbete kring World Kidney 

Day. 

✓ Samarbete med Svenskt Njurregister- SNR, SNSF representeras av Agneta Aspegren 

Pagels. 

✓ Samarbete med insamlingsstiftelsen Njurfonden där SNSF representeras av Magnus 

Lindberg. 

✓ Nordiatrans samarbetsavtal där målet är att stärka det nordiska samarbetet samt att 

skapa nätverk för att stimulera utbildning, utveckling och forskning inom nefrologisk 

omvårdnad.  

✓ Föreningen inleder samarbete med Dialäsens nya utgivare Mediakraft. Samarbetar 

kring arrangemang av Dialäsens chefsdagar i januari. 

✓ Samarbete med EDTNA/ERCA representant i Sverige. 

 

 

För att främja utvecklingen inom njurmedicinsk omvårdnad fortsätter styrelsen med att 

bevaka och representera vid kongresser nationellt samt internationellt.  

✓ 2 styrelsemedlemmar deltar i Dialäsens chefsdagar 25-26 januari 

✓ 2 styrelsemedlemmar deltar i Svenska Accessmötet i februari  

✓ 1 styrelsemedlem representerar vid EDTNA/ERCA i Krakow 9-12 september 

✓ Ordföranden representerar vid Svensk Sjuksköterskeförenings ordföranderåd i 

Stockholm 

✓ 1 styrelsemedlem representerar i PD i praktiken 
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