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Välkommen till Nationellt möte för 
njursviktssjuksköterskor
7A Centralen Stockholm, 14-15 november, 2019

       TEMA: Egenvård och patientinflytande

Njursviktssjuksköterskorna spelar en viktig roll för kvaliteten av den vård som erbjuds till pa-
tienter 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. Årets 
program kommer att spegla det Nationella vårdprogram som Njurförbundet har arbetat fram 
tillsammans med SNF och SNSF.

Vi uppmanar er att ta med unika händelser att diskutera under paneldebatten utifrån temat. 

Baxter och arbetsgruppen för njursviktssjuksköterskor inom SNSF hälsar Dig varmt välkommen! 

DATUM  14–15 november,  2019

PLATS  7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm  
https://7a.se/anlaggningar/7a-centralen/ 

AVGIFT  Utbildningen är kostnadsfri. Med hänvisning till avtalet mellan SKL och Läkemedelsin-
dustriföreningen 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 mö-
tet och godkännanden till detta. Vänligen observera att denna inbjudan gäller kliniken. 

ANMÄLAN  via mail till annika_nordqvist@baxter.com. Skriv ”Anmälan till 14-15 november” i 
ämnes-fältet. En bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan kommer att skickas ut. Vänligen 
observera att antalet platser är begränsat och att anmälan är bindande. OBS! Ange även om du 
vill delta på middagen och om du ev har någon allergi som vi bör ta hänsyn till. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG  31 oktober

KONTAKT  Frågor om programmet, vänligen kontakta:  
Heléne Arbman, mobil: 070-555 66 42, helene_arbman@baxter.com  
Praktiska frågor om din anmälan, bokningar m m, vänligen kontakta: Aline Eriksson,  
mobil: 070-146 55 09, aline_eriksson@baxter.com

TERAPIINRIKTAD UTBILDNING MED PRODUKTINFORMATION 2019



Program

 

 
14 November

12.00–13.00 Lunch på 7A

13.00–13.15 Välkomna 
 

13.15–14.15 Sjukvården och framtidens hälsoekonomiska utmaningar 
 Jens Lind Knudsen, Market Access Manager Nordic, Baxter

14.15–15.00 Nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys 
 Tina Pajunen, Njurförbundet

15.00–15.30 Kaffe

15.30–16.30 Hemdialys i Sverige och effekter på arbetsmarknadsutfall och  
 Hälso- & sjukvårdskostnader 
 Johan Jarl, Hälsoekonom, Institutionen för kliniska vetenskaper,  
 Malmö-Lunds Universitet

16.30–17.30 Workshop: Egenvård med frågeformuleringar 
 
 - Vilka utmaningar finns idag?

 - Vad betyder ett Nationellt vårdprogram och hur kan ni som sjuksköterskor  
    driva detta på kliniken?

17.30 Sammanfattning och avslut av dagen

19.00 Fortsatta diskussioner från dagen med buffé som serveras på 7A

 
   



 

15 November

08.30–09.15 APD på distans med Claria Sharesource 
 Angela Bålström, Marie Junde & Sophie Halldin, Baxter Medical AB

09.15–10.00 Vård på distans, Publikationer och bevis för att driva PD framåt 
 Dr Rita Nohra, MSL Baxter Medical AB

10.00–10.30 Det goda exemplet med vård på distans och målfokus 
 Lisa Söderström, Njursviktssjuksköterska, Östersunds sjukhus

10.30-11.00 Kaffe

11.00–12.00 Paneldebatt - Hur skapar vi en jämlik vård, trots olika hinder och barriärer?  
 Vem sätter gränser för vem? 
  
 Njursviktssk        PD-sjukssk   HHD/SjälvHD 
 Ylva Skogh        Anna Hallberg Karlsson Kristin Aglo Larsson 
 Uppsala        Norrköping   Karolinska Univ.Sjkh

 
 Vården är inte jämlik, det finns stora regionala skillnader kring hur egenvård  
 erbjuds:

 - Vilka utmaningar kan vi påverka? 
 - Hur löser vi problemen för patienter med olika funktionsvariationer, annat  
    språk? 
 - Var börjar sjukvårdens respektive patientens ansvar?

12.00-12.30           Summering och avslut  

12.30                       Lunch på 7A 
 

Tips på närliggande hotell:

Comfort Hotell Stockholm, Kungsbron 1, Tel: 08-566 222 00

Hotell Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Tel: 08-692 52 00

Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Tel: 08-512 520 00

Haymarket by Scandic, Hötorget, Tel: 08-517 267 00


