Baxters produkter används dygnet runt på sjukhus, kliniker och i hem världen över. Sedan 1931
har vi inspirerats av möjligheten att rädda och upprätthålla liv. Med medicinska innovationer
inom bland annat dialys och intravenösa vätsketerapier har vi varit med och satt standarden för
dagens behandlingsmetoder.
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Välkommen till nationellt möte
för njursviktssjuksköterskor
7A Centralen, Stockholm
17–18 november, 2016

TEMA: PATIENTDELAKTIGHET
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Välkommen till ett nationellt möte för
njurviktssjuksköterskor
Njursviktssjusköterskorna 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 njurviktskoordinerande arbetsuppgifer är varmt välkomna till två
intressanta dagar med möjlighet till diskussioner och utbyte av erfarenhet och kunskap.
Huvudtema: Patientdelaktighet
Baxter och arbetsgrupp för njursviktssjuksköterskor inom SNSF hälsar varmt välkommen till
detta möte.
Välkommen!

Program
Torsdag 17 november
12.00–13.00

Lunch

13.00–13.10
13.10–13.20

Välkomna

13.20–13.40

Patientutbildning, erfarenheter av ett europeiskt samarbete
Eva-Lena Nilsson, Njursviktssjuksköterska Skånes Universitetssjukhus Malmö

13.40–13.55

Patientutbildning, gruppträff på internat Lydiagården
Marianne Liljenborg, Njursviktssjuksköterska Skånes Universitetssjukhus Lund

14.00–15.00

Rätt tid för patienten att starta i dialys?
Stefan Melander, ÖL Universitetssjukhuset i Linköping

15.00–15.30

Kaffe

15.30–15.45

Vårdprogram för egenvård
Tina Pajunen, vice ordförande Njurförbundet

15.45–16.00

Redovisning av resultat från enkät om rollen som njursviktssjuksköterska
Anna Hallberg Karlsson och Petra Hjelmstedt njursviktssjuksköterskor-arbetsgrupp SNSF

16.00–17.20

17.20–17.30

Paneldiskussion
Moderator Jenny Olsson, Market Access Manager Baxter Medical
Stefan Melander, ÖL Universitetssjukhuset Linköping,
Tina Pajunen, vice ordförande Njurförbundet
Anna Hallberg Karlsson, Njursviktssjuksköterska Norrköping samt SNSF arbetsgrupp
Petra Hjelmstedt, Njursviktssjuksköterska Skånes Universitetssjukhus Malmö samt SNSF
arbetsgrupp
-Hur skapar man trygghet för en patient?
-Vilka utmaningar finns idag för att skapa delaktighet patient/personal?
-Hur kan vi inspirera patienter till att bli mer aktiva och ta ansvar för sin egen behandling?
-Hur kan vi utveckla samarbete? SNSF och Njurförbundet?
Summering av dagen och avslut

19.00–21.00

Gemensam middag med fortsatt diskussion

Vad händer kring egenvård i Sverige, egenvård i dialys
Jenny Olsson, Market Access Manager Baxter Medical
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Program
Fredag 18 november
08.30–09.00

OPTIONS – Resultat från en observationsstudie kring oplanerad start i dialys.
Anna Maschowska, Development scientist Baxter Novum

09.00–09.15

Arbetssätt för patienter som startar oplanerat i dialys
Petra Hjelmstedt, njursviktssjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Malmö

09.20–09.40

HND tillbakablick och hur ser det ut idag?
Martina Dovander, Njursviktssjuksköterska och Magdalena Fröberg ,enhetsansvarig sjuksköterska HND mottagningen Danderyds sjukhus

09.40–10.00

Sharesource – telekommunikation vid hembehandling
Marie Englesson Rådström Produktchef PD Baxter Medical

10.00–10.30
10.30–11.30

Kaffe

11.30–12.15

Här är mitt liv
Cecilia Vedin, Utbildningsansvarig sjuksköterska,
Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

12.15–12.30

Summering och avslutning

12.30–13.30

Lunch

Närstående barn – Glöm inte bort barnen som anhörig. Hur informerar vi dem?
Jessica Brandberg, sektionsledare PD-mottagningen,
Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

DATUM 17–18 november 2016
PLATS 7A Centralen, Vasagatan 7
http://www.7a.se/konferens-evenemang/centralen/
AVGIFT Utbildningen är kostnadsfri. Med hänvisning till avtalet mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen 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 Maria Bendz, maria_bendz@baxter.com.
Meddela i anmälan om ni vill delta på middagen den 17 november.
Vänligen observera att antalet platser är begränsat och att anmälan är bindande.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 27 oktober 2015
KONTAKT Frågor om programmet, vänligen kontakta:
Heléne Arbman 070-555 6642, helene_arbman@baxter.com
Praktiska frågor om din anmälan, bokningar m m:
Maria Bendz 070-591 40 15, maria_bendz@baxter.com
HOTELLRUM Baxter har förbokat hotellrum på Comfort Hotel Stockholm, Stockholm.
www.nordicchoicehotels.se
Enkelrum: 1470 kr exkl. moms, 1646 kr. inkl. moms
Vill du boka ett rum till detta pris så vänligen ta kontakt med hotellet senast den 20 oktober.
Mail: co.stockholm@choice.se eller per telefon: 08-566 22200
Ange bokningsnr: 2030GR004797
Namn, datum, telefonnummer, kreditkortsnummer samt giltlighetsdatum.
Betalning sker vid utcheckning med kort eller kontant.
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