26 oktober 2015

Verksamhetsbeskrivning arbetsgruppen för njursviktskoordinatorer 2015
Arbetsgruppen njursviktskoordinatorer består idag av tre personer Eva Ekström (Örebro),
Petra Hjelmstedt (Malmö), Anna Hallberg Karlsson (Norrköping)
Styrgruppen bör ha en representant ifrån norr, syd, öst, väst och mitt.
Idag saknar vi representant ifrån väst och norra Sverige. Styrgruppen har träffats under
vårmötet i Malmö 2015-05-03 och 2015-10-23 också då i Malmö.
Under det mötet har vi diskuterat:


Hur ska styrgruppen arbeta?



Vilka frågor ska vi driva och hur?



Baxter har efterfrågat samarbete med arbetsgruppen inför planeringen av det
nationella mötet hur ställer vi oss till det? Ok med vår arbetsgivare?



Vår arbetsbeskrivning är den aktuell?

Medlemmar: Eva Ekström (Örebro), Petra Hjelmstedt (Malmö), Anna Hallberg Karlsson
(Norrköping)
Kontaktperson SNSF: Petra Szentes

Ekonomisk budget
Arbetsgruppen har träffats i Malmö den 23/10 och kommer att begära ersättning för tågresa
för Eva Ekström och Anna Hallberg Karlsson
Uppdrag
Funktionen njursviktskoordinator och dess arbetsinnehåll ser olika ut i hela landet. Många
kombinerar sin funktion som koordinator med andra arbetsuppgifter både på njurmottagning
och dialysmottagning. Vi i arbetsgruppen ser ett stort behov av att stärka vår roll och funktion.
Under det nationella mötet den 19-20/11 kommer arbetsgruppen att dela ut en enkät till
deltagarna med syfte att få en uppfattning av hur vi ser på vår roll och hur vi kan stärka den.
En ständig diskussion är arbetsinnehåll som varierar i landet och ofta är beroende av resurser.
Med vänlig hälsning
Petra Hjelmstedt, Anna Hallberg Karlsson, Eva Ekström

Verksamhetsbeskrivning arbetsgruppen för njursviktskoordinatorer 2016
Arbetsgruppen har som mål att träffas 2 gånger per år. Minst ett fysiskt möte per år. Vi ska
undersöka möjligheten att ha virtuella möten.
De som deltar vid det nationella mötet delger övriga i arbetsgruppen.
Uppdrag
Enkäten som delas ut under det nationella mötet i november 2015 sammanfattas och
diskuteras. Syftet med att få in svaren är att få en bild över synen vår roll i hela landet. Har
någon klinik har ett bra arbetssätt? Bra exempel för andra? Vad har vi för behov? Vad
behöver vi mer kunskap om? Sammanfattningen påverkar planeringen och föreläsningsämne
på nästa nationella möte.
Ekonomisk budget
Arbetsgruppen kommer att begära ersättning för tågresa och lokal. Vid det nationella

Med vänlig hälsning
Petra Hjelmstedt
Anna Hallberg Karlsson
Eva Ekström

