
      28 februari 2013 

 

 

Verksamhetsbeskrivning 2011- 2012  

På det nationella njursviktskoordinatorsmötet i Stockholm november 2011 presenterade 
Monica Rådström den enkät som skickades ut våren 2011 till alla 
njursviktskoordinatorer/njursviktssjuksköterskor i Sverige. Ett av resultaten visade att vi 
jobbar mycket olika under olika förutsättningar och har olika mål och riktlinjer. Därför utsågs 
en arbetsgrupp. Denna grupp skulle arbeta med att: 

Skapa förslag på vilken omvårdnad den njursviktiga patienten skall erbjudas oberoende av 
vart i landet man bor? 

Det visade sig att detta var ett uppdrag som blev för stort och svårt att genomföra. Gruppen 
träffades en gång och alla i gruppen hade inte möjlighet att delta på det nationella mötet 2012.  

Merja berättade på det nationella mötet att gruppen tyvärr inte hade något att presentera. 

Vi i styrgruppen hördes via mail och avvaktade arbetsgruppens arbete och träffades inte alls 
under 2012. 

Denna plan hade arbetsgruppen: 

Medlemmar: Merja Kotiranta (Luleå), Eva Ekström (Örebro), Eva-Lis Henriksson (NÄL), 
Ann-Katrin Johansson (Skövde), Ann Berglund (Karlstad) 

Kontaktperson SNSF: Petra Szentes 

Verksamhetsplanering för året 2012 

Arbetsgruppen planerar att träffas 1-2 gånger per år. Första mötet kommer att bli på NÄL. 
Nästa möte blir troligen i samband med vår nationella träff i Stockholm i november. 

Uppdrag 

Skapa förslag på vilken omvårdnad den njursviktiga patienten skall erbjudas oberoende av 
vart i landet man bor? 

Ekonomisk budget 

Flyg för 1 person LuleåGöteborg, tåg/buss Göteborg/NÄL 

Tåg för en person Örebro/Vänersborg och buss 

Tåg för en person Skövde/Vänersborg och buss 

Tåg för en person Karlstad/Vänersborg och buss 

 



 

 

 

Verksamhetsbeskrivning 2012- 2013 

 

Idag den 28 februari 2013 består styrgruppen av mig Petra Hjelmstedt (Malmö), Merja 
Kotiranta (Luleå), Eva Ekström (Örebro), Monica Rådström (Stockholm) vill vara passiv. 

Njursviktskoordinatorerna  har tappat representanter i styrgruppen under 2012 och vi måste se 
till att de som slutat hittar ersättare. 

Rapport ifrån vårt nationella möte november 2012 är klart inom kort och kommer att läggas ut 
på hemsidan. 

Styrgruppen kommer att ses 1g/ termin under 2013. 

I år har vi glädjen att kunna träffas i samband med Vårmötet i Jönköping och det andra mötet 
planeras om möjligt i samband med det nationella mötet i november i Stockholm. 

Vi kommer troligtvis inte att behöva någon ersättning för resa och logi. 

Vi i styrgruppen kommer att prata om vad vi ska driva och på vilket sätt. Det är av stor 
betydelse att vi har representanter ifrån hela Sverige.  Den enkät som skickades ut gav oss en 
bra bild över hur arbetet som koordinator ser ut från norr till söder. Denna kan vi fortfarande 
ha nytta av men hur och till vad. P-Å Zillen har en del idéer som vi ska ta under övervägande 
då vi ses.  

 

 

Malmö 28 feb -2013 

Petra Hjelmstedt 

Styrgruppen Njursviktskoordinatorer SNSF 

 

 

 


