
 

fredag den 22 december 2017 

 
 

Uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen Njursviktssköterska/ 

njursviktskoordinator inom SNSF 
Arbetsgruppen/nätverket ska arbeta enligt Riktlinjer för SNSF:s arbetsgrupper. 

Det viktigaste uppdraget är att aktivt ta del av de senaste rönen inom området och sprida 

dessa till föreningens medlemmar. 

 

Varje region (syd, norr, mitt, väst, öst) arrangerar regionala möten en gång om året. Ansvaret 

för dessa möten sköts på regional nivå. Det nationella mötet för Njursviktsköterkor/ 

njursviktskoordinatorer arrangeras också en gång om året. Nationellt möte hölls för första 

gången 2001 ansvar för innehåll och planering av mötena fördelades tidigare på olika kliniker 

i samråd med industrin fram till  för mötena låg på olika kliniker fram till 2016. Vi har  

Arbetsgruppen för Njursviktsköterkor/ njursviktskoordinatorer har för verksamhetsåret 

2018/2019 valt att tillsammans med företaget Baxter ansvara för det årliga återkommande 

nationella mötet som hålls i Stockholm.  

 

Arbetsgruppen för njursviktssköterska/ njursviktskoordinatorer 

 
Medlemmar: Petra Hjelmstedt (Malmö), Marie Holmberg (Ängelholm), Ylva Skogh (Uppsala).  

Styrgruppen bör ha en representant ifrån norr, syd, öst, väst och mitt.  

Idag saknar vi representant ifrån väst, öst och norra Sverige.  

 

Kontaktperson SNSF: Shahandeh Seyfizadeh 

 

 

Verksamhetsplanering för året 2018 
 
Arbetsgruppen planerar att ses i Stockholm minst en gång per år för att planera det nationella 

mötet som hålls i november. 

Övrig korrespondens för planering av mötet sker via telefon och mail.  

 

 

Förslag på uppdrag  
 
Arbetsgruppen för Njursviktssköterska/ njursviktskoordinatorer har för verksamhetsåret 

2018/2019 valt att tillsammans med företaget Baxter ansvara för det återkommande nationella 

mötet som hålls under november månad.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk budget  
 

 

Petra 

 
Resa Malmö – Stockholm ToR 1000: - 

Hotell Stockholm ca 1100: - 

Stockholms lokaltrafik 100: - 

Ylva 

Resa Uppsala – Stockholm 200: - 

Hotell Stockholm 1100: - 

Stockholms lokaltrafik 100: - 

Marie 

Resa Ängelholm – Lund, Lund – Stockholm 1700: - 

Hotell Stockholm 1100: - 

Stockholms lokaltrafik 100: - 

 

Totalt ca: 6500: - 

 

 

Med vänlig hälsning  

Petra Hjelmstedt, Marie Holmberg, Ylva Skogh 

 


