Välkommen till nationellt möte för
njursviktssjuksköterskor
7A centralen, Stockholm
22 - 23 november, 2018

TEMA: PATIENTDELAKTIGHET

Välkommen till ett nationellt möte för
njursviktssjuksköterskor
Njursviktssjuksköterskorna spelar en viktig roll för kvaliteten av den vård som erbjuds till patienter
med kronisk njursjukdom. Intresset för att stärka organisationen kring dessa patienter är stort. Sjuksköterskor med njursviktskoordinerande arbetsuppgifter är varmt välkomna till två intressanta dagar
med möjlighet till diskussioner och utbyte av erfarenhet och kunskap.
I samband med årets möte kommer vi bl.a. att blicka tillbaka på hur arbetet bedrevs för 20 år sedan
då rollen som njursviktssjuksköterska fortfarande var i sin begynnelse.
Huvudtema: Patientdelaktighet
Baxter och arbetsgrupp för njursviktssjuksköterskor inom SNSF hälsar varmt välkommen till detta
möte.
Välkommen!

Program
Torsdag 22 november
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.15 Välkomna
13.15–14.15 Njursviktssjuksköterska,en tidsresa över 20 år. Då och nu
Heléne Arbman,Home Therapy Manager Baxter Medical AB
Ylva Skogh, Njursviktskoordinator Akademiska Sjukhuset Uppsala

14.15–15.00 Njurpreventionsprojektet i Sörmland
Helen Andersson,Njursviktskoordinator Mälarsjukhuset Eskilstuna

15.00–15.30 Kaffe
15.30–16.15 Njurförbundet, nationella riktlinjer kring egenvård och dialys
Tina Pajunen Vice Ordförande Njurförbundet

16.15–17.00

Patient´s Experiences of Initiating Unplanned Haemodialysis
Eva-Lena Nilsson, Njursviktskoordinator SUS Malmö

17.00–17.30

Gruppdiskussion - Patientbemötande och patienters upplevelse vid oplanerad start
Alla

19.00

Avslutning och summering av dagen
Gemensam middag med fortsatt diskussion från dagen
7A Centralen

Fredag 23 november
08.30–09.15 Existentiella upplevelser hos äldre med kronisk njursjukdom
Carina Holmesson, Njursviktskoordinator SUS Lund

09.15–09.45 Arbetsgruppen inom SNSF
Ylva Skogh och Petra Hjelmstedt Njursviktskoordinatorer
Akademiska sjukhuset Uppsala och SUS Malmö

09.45–10.15 Kaffe
10.15–12.15 Implementera och facilitera patientdelaktighet - vad vi vet och inte vet om detta i vård av
personer med njursvikt
Ann Catrine Eldh, bitr. professor i omvårdnad och docent i vårdvetenskap, Linköpings universitet
och Uppsala universitet

12.15–12.30 Avslutning och summering av båda dagarna
12.30
Gemensam lunch

DATUM 22 - 23 november, 2018
PLATS 7A Centralen, Vasagatan 7 Stockholm
http://www.7a.se/konferens-evenemang/centralen
AVGIFT
Utbildningen är kostnadsfri. Med hänvisning till avtalet mellan SKL och Läkemedels-industriföreningen erbjuder sig Baxter att stå för kost vid deltagande i utbildning eller vetenskaplig sammankomst/
kongress. Eventuell resa och logi betalas av deltagaren.
Denna inbjudan har inte påverkats av, eller skett i utbyte mot någon underförstådd eller uttalad överenskommelse om inköp, rekommendation, användning eller förskrivning av Baxters produkter. Om
du accepterar denna inbjudan är du ansvarig för att ditt deltagande i mötet uppfyller alla lagar och
regler där du är verksam. Det är även deltagarens ansvar att informera arbetsgivaren om deltagande
i mötet och godkännanden till detta. Vänligen observera att denna inbjudan gäller kliniken.
ANMÄLAN
Anmäl dig genom att maila Linda Strandberg till, linda_strandberg@baxter.com.
Meddela i anmälan om ni vill delta på middagen den 22 november, samt ev. mat allergi.
Vänligen observera att antalet platser är begränsat och att anmälan är bindande.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 29 oktober
KONTAKT
Frågor om programmet, vänligen kontakta:
Heléne Arbman 070-555 66 42 helene_arbman@baxter.com
Praktiska frågor om din anmälan:Linda Strandberg 070-949 59 17 linda_strandberg@baxter.com
NÄRLIGGANDE HOTELL
Comfort Hotell Stockholm, Kungsbron 1, 111 22 Stockholm 08-566 222 00
Hotell Amaranten, Kungsholmsgatan 31, 112 27 Stockholm 08-692 52 00
Scandic Grand Central Kungsgatan 70, 111 20 Stockholm 08-512 520 00

