Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening
Årsmöte Uppsala 2012 05 15

§1. Lena Alexandersson öppnade årsmötet i Uppsala 2012.
§2. Årsmötet ansåg mötet vara behörigt utlyst.
§3. Lena Alexandersson valdes till mötesordförande.
§4. Petra Szentes valdes till mötessekreterare.
§5. Fanny Laudon och Elin Alm valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.
§6. Årsmötet godkände dagordningen.
§7. Frida Fondelius läste upp årsberättelsen för 2011. Se bilaga 1.
§8. Ewa Knutson läste upp och redogjorde för årsbokslutet. Se bilaga 2.
§9. Lena Örtegren läste upp revisionsberättelsen. Se bilaga 3.
§10. Årsmötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
§11. Val:
Valberedningen gav sina förslag och årsmötet röstade.
Lena Alexandersson valdes till ordförande 2 år.
Ewa Knutson valdes till kassör 2 år.
Petra Szentes valdes till vice sekreterare 2 år.
Frida Fondelius valdes till suppleant 2 år.
Maria Ageborg valdes till revisor 1 år.
Lena Örtengren valdes till revisor 1 år.
Carolin Vestman valdes till revisorssuppleant 1 år.
Ann Berglund valdes till valberedning 1 år.
Olof Hagman valdes till valberedning 1 år.
§12. Lena Alexandersson och Ewa Knutson valdes till firmatecknare var och en för sig.
§13. Christina Börjeson läste upp föreningens verksamhetsplanering för 2012. Se bilaga 4.
§14. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad 200:- för både A- och B
medlemmar 2012.
§15. Motion.
Till årsmötet hade det inkommit en motion med förslag om att reducera kostnaden för
personer som ställer ut postrar och/eller deltar som talare vid Njurmedicinskt Vårmöte i syfte
att öka antalet utställda postrar på vårmötena. Se bilaga 5.
Styrelsens enade åsikt var att inte bifalla motionen med anledning av att det redan finns ett
posterpris på 3000 kronor för bästa poster samt att en reducerad kostnad för talare och

posterutställare resulterar i ökade deltagaravgifter för alla eftersom vårmötets ekonomi ska
vara i balans.
Årsmötet röstade och 12 personer var för motionen och 34 personer var emot motionen varpå
motionen avslås.
§16. Övriga frågor:
Inga övriga frågor.
§17. Mötet avslutades.
Efter mötet avtackade styrelsen avgående styrelsemedlemmen Monica Rådström.
SNSF:s stipendium 2012 tilldelas Agneta A. Pagels. Styrelsen har beslutat att ge sökt summa
10000:- för ändamålet; framställning och presentation av poster ”Illness Perceptions” vid
EDTNA/ERCA i Strasbourg, Frankrike till hösten med motiveringen: Kongressen har
accepterat postern för presentation. I ett forskningsprojekt har stipendiaten studerat vilken
uppfattning personer har om hur njursjukdom påverkar deras dagliga liv. En betydelsefull
aspekt vid kronisk njursvikt är hälsorelaterad livskvalitet för individens dagliga livsföring.
Syftet med detta projekt har varit att öka kunskapen om njursjukas hälso- och
sjukdomsuppfattning. Projektet har bedrivits strukturerat, vetenskapligt och målmedvetet
kring ett ämne som är på tiden att det får ett större utrymme inom njursjukvården.
SNSF:s stipendium 2012 tilldelas Pia Johansson. Styrelse har beslutat att ge sökt summa
4000:- med motiveringen: Möjliggöra deltagande, samt möjlighet att delge
kongressdeltagarna vid EDTNA/ERCA detta sätt att arbeta med patientsäkerhet, i Strasbourg,
Frankrike hösten 2012. Under vårmötet 2011 i Göteborg presenterade stipendiaten en poster,
som även blev vårmötets vinnarposter med titeln: Uniform monitoring documents method to
optimize safety (Enhetliga övervakningsdokument - en metod för att optimera
patientsäkerhet). Detta patientsäkerhetsarbete har varit strukturerat, vetenskapligt och
målmedvetet. Resultatet har blivit enhetliga rutiner och checklistor på Karolinska
Universitetssjukhusets alla fyra hemodialysenheter. Arbetet har även gett att
övervakningsdokument baserade på graden av patientens delaktighet tagits fram.
Patientsäkerhetsarbete är ett ständigt pågående arbete som är bra att dela med sig av nationellt
men även internationellt.
De olika arbetsgrupperna redovisar sitt arbete för det gånga året efter årsmötet.
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