
1

Nyheder | 6. udgave | Dansk | 2016  View this email in your 

browser  

Nyheder | 6. udgave | Dansk | 2016

Kære Kollegaer 

Julen nærmer sig og hvert år forsøger vi at 

færdiggøre de opgaver vi har gang i før vi holder 

nogle dage fri og slapper af med familie og 

venner. Men før vi holder juleferie vil vi gerne 

udtrykke vores store taknemmelighed til vores 

frivillige, medlemmer, industrielle partnere og 

alle der læser vores nyhedsbreve for endnu et 

fantastisk år vi har tilbragt sammen på den ene 

eller anden måde. Vi ser fremtil et fortsat 

samarbejde i forhold til de Projekter vi har gang 

i, planlægningen af vores næste konference i 

Krakow, som går strygende og sidst men ikke 

mindst vores nye hjemmeside, som vi vil 

opfordre jer til at besøge. Vi deler alle den 

samme interesse for at forbedre plejen til den 

nefrologiske patient og det kræver et fantastisk 

team! 

EDTNA/ERCA vil gerne takke dig for et 

fantastisk samarbejde og ser frem mod næste 

års mål. 

Vi ønsker dig nogle gode og afslappende dage 

og en glædelig højtid! 

En varm hilsen, 

Danish Version's Editor 

Jeanette Finderup 



2

 

 

Maria Cruz Casal 

Informationskoordinator & Engelsk redaktør  
    

 

 

Kære Kollegaer, 

På vegne af den lokale konference komite har jeg æren af at invitere dig til at 

deltage i den 46. internationale EDTNA/ERCA konference, som bliver holdt 

den 9. til den 12. september 2017 i den smukke by, Krakow, hvor tradition og 

modernitet flettets sammen. Denne tidligere hovedstad og sæde for Polske 

konger imponerer stadig med sin unikke charme. Byen er hjemsted for det 

ældste universitet i Polen og sygeplejeskole, hvor sygeplejersker er blevet 

uddannet i mere end 90 år. Byen er kendt for sin unikke atmosfære, som 

skyldes de smukke caféer, hvor du ikke kun kan spise godt, men også lytte til 

god musik. Derfor er Krakow blevet et mødested for mennersker fra hele 

verden og vi håber at vi får mulighed for at møde dig der og tale om "Gode 

fællesskaber og en global tilgang i ledelsen af nefrologisk sygepleje". 

 

Velkommen til Krakow, smuk hele året rundt!  
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Konferencens værdi 
 

Vi er stolte af at kunne præsentere næste års tema for konferencen - ‘Gode fællesskaber og en global tilgang i 

ledelsen af nefrologisk sygepleje’. Vores mål er igen at lave en uforglemmelig konference i den historiske by, 

Krakow. 

 

EDTNA/ERCA er en tværprofessionel organisation for de som arbejder med nefrologisk pleje og behandling. Ved 

hjælp af det videnskabelige program på konferencen bidrager EDTNA/ERCA betydningsfuld og værdifuldt til den 

pleje, som patienter med nyresygdom modtager. Konferencen er et forum, som giver mulighed for at dele den 

bedste forskning og innovation i praksis og hjælper med at initiere og fremme forskning og praksis indenfor 

nefrologien over hele verden og med høj kvalietet. 

 

Konferencen er betydningsfuld i forhold til uddannelse, udveksling af viden og erfaring, udnyttelse af den viden 

som sundhedsprofessionnelle, ledere, forskere, patienter og industrien har fra omrking 70 lande, som samles og 

deler initiativer og viden. 

 

Konferencen er et udstillingsvindue for den nyeste teknologi og innovation indenfor nefrologisk pleje og 

behandling af Nyresygdom og vores medlemmer er ivrige efter at se nye behandlinger og produkter i udstillingen 

og deltage i det fantastiske videnskabelige program. Derfor giver konferencen en uvurderlig mulighed for at 

reklamere for behandlinger og produkter ikke kun i Europa, men i hele verden. 

 

Tid - September, 9. - 12., 2017 

Sted - Krakow, Polen  
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Det videnskabelige program til den 46. internationale 

EDTNA/ERCA konference 
 

Planlægningen af den 46. Internationale EDTNA/ERCA konference, som bliver holdt i Krakow, Polen den 

9.-12. september 2017 er godt i gang. Temaet for konferencen er: "True Partnership and Global Approach in 

Management of Renal Care".  Den elektroniske indsendelse af abstract har været åbnet siden november.  

 

Call for Abstracts 

 

Vær venlig at indsende dit abstract senest den 15. februar 2017. De heldige forfattere vil få besked om deres 

abstract er accepteret senest den 31. marts 2017.  

 

Emneområder for abstractene er følgende: 
   

  1. Haemodialysis 
  2. Home haemodialysis 
  3. Peritoneal dialysis 
  4. Transplantation 
  5. Safe vascular access 
  6. CKD prevention & delay  
  7. Paediatric renal care 
  8. Safety and risk management in RRT 
  9. Improving quality of renal care 
 10. Nutrition 
 11. Multimorbidity in renal care 
 12. Diabetes and nephrology 

 13. Ethical Issues in renal care 
 14. Psychological and social impact of renal disease 
 15. Open Forum 
 16. The patient experience 
 17. Education 
 18. E-Technology in renal care 
 19. Technical-Dialysis Adequacy 
 20. Conservative renal care 
 21. Shared Care in CKD 
 22. Dialysis Catheter Care 
 23. Work stress and burnout 

 

 

Anastasia Liossatou 

Formand for det videnskabelige program  
 

 

Besøg vores hjemmeside - www.edtna-erca.com! 
 

Vi har fornøjelsen af at invitere dig til at besøge vores nye hjemmeside. Vores intention er at gøre det nemmere 

for dig at finde den information du leder efter hurtigere og hurtigere. Vi er ved at afslutte en proces hvor medlems 

login og betaling integreres. I øjeblikket, hvis du har behov for at tilgå de sider, der udelukkende er for 

medlemmer bliver du omstillet til vores gamle hjemmeside. 

 

Nyd at navigere rundt på vores nye hjemmeside. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, hold dig ikke tilbage 

med at kontakte sekretariatet, som vil forsøge at guide dig yderligere edtna_erca@adexcellentbranding.com. 
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Til minde om 
 

Det er med sorg at skulle meddele at John Southwood, Medlem af bestyrelsen for EDTNA/ERCA og præsident 

fra 1990-1991 er gået bort. 

 

John Southwood var sygeplejelærer i Storbritanien før han flyttede til Holland i 70'erne. Han skiftede fagområde 

og blev dialysesygeplejerske på dialyseafdelingen på Acadimic Medical Centre i Amsterdam og opstartede 

periotonealdialyseprogrammet i 1979. Johan var tæt involveret i udviklingen som en erfarren træner, gjorde han 

et fantastisk arbejde i forhold til træning af PD-patienter og udviklede undervisningsmaterialer, ikke kun for de 

patienter der er gode læsere men også for de patienter, som har få læsekundskaber samt for patienter af anden 

etniske minoritet som havde svært ved at forstå Hollandsk. 

 

John blev involveret i det hollandske faglige selskab for nefrologiske sygeplejerske og i EDTNA/ERCA. Den 

betydning han har haft for at fremme implementering af PD ikke kun i Holland men ud over hele Europa, kan ikke 

værdsættes tilstrækkelig. 

 

Vi savner hans fine og venlige personlighed og vil aldrig glemme hans store engagement og deltagelse. Colin 

Aldridge, fra Storbritanien, EDTNA/ERCA præsident fra 1994-1995 skriver i en en mail: “John var en rigtig 
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sygeplejerske, som lærte mig at respektere og værdsætte den nefrologiske sygepleje som profession”. 

 

Dr. Els Boeschoten, nefrolog Holland 

Aase Riemann, PD konsulent EDTNA/ERCA 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

International Conference of EDTNA/ERCA, Brussels, 1991, John Southwood, President of EDTNA/ERCA  

 

 

Ønsker du forsat at modtage tidsskriftet "Journal of 

Renal Care"? 
 

Efter ændring af vores vedtægter og medlemsafgiften, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 18. 

september 2016 modtager alle medlemmerne ydelser og informationer elektronisk. 

 

Der er en undtagelse og det gælder Journal of Renal Care: 

 

Som medlem har du ret til at modtage et eksemplar af Journal of Renal Care i papir, men du skal lave en 

ansøgning til edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Vær venlig at læse de nye vedtægter og brug dine rettigheder som medlem. 

 

EDTNA/ERCA bestyrelse  
 

 

Fresenius Medical Care og EDTNA/ERCA fejrer 10 års 

samarbejde! 
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Tillykke til os alle! Mere end 110 medlemmer fra 17 lande i Mellemøsten og Afrika deltog i 10. nefrologiske 

uddannelse seminar. Det var 10. gang at uddannelsesseminar blev hold i Barcelona, Spain den 12. - 14. 

November 2016. Det var en stor succes og vi er allerede nu ved at planlægge næste års seminar. 
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Diaverum Spanien 

Rejseguide for 

nefrologiske patienter 
 

Diaverum Spanien har udgivet en Rejseguide for 

nefrologiske patienter. Hvis du ikke har haft 

muligheden for at få et eksemplar på engelsk eller 

spansk så hold dig ikke tilbage med at downloade 

den fra www.edtna-erca.com.  
 

 

 

Velkommen i gruppen af Brand Ambassadors 
 

 
 

At være frivillig i EDTNA/ERCA er kendt for at udvikle professionalitet, give muligheder for at møde nye venner 

og kollegaer samt at have det sjovt. 

 

At være frivillig har fordele for dig, såvel de personer og de fællesskaber du tjener med din frivillighed og som er 

involveret i dine aktiviteter. 

 

Glem ikke at følge med i de aktiviteter, som din Brand Ambassador laver lokalt i dit land. Vi foretager jævnlige 

opdatering, så du kan følge med og hvis du har specifikke spørgsmål så kontakt din Brand Ambassador direkte 

eller vores sekretariat som vil være dig behjælpelig med information. 

 

Benyt dig af muligheden for at lære med om vores EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities og 

deres mål.   
 

 

 

Er du engageret og entusiastisk? Er du på udkig efter 

nye udfordring? 
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Tilmeld dig vores team af frivillige 

med henblik på at spille en aktiv 

rolle i vores verdensomspændende 

organisation. 

 

Bliv en del af et fantastisk team! 

 

Følgende Ledige stillinger er åbne for 

EDTNA/ERCA Medlemmer: 

 

I øjeblikket er der følgende Brand 

Ambassador stillinger ledige:  

 Hungary 

 Germany 

 Ireland 

 Israel 

 Portugal 

Konsulenter til:  

 Peritonealdialyse 

 

 

Hvis du er interesseret i nogen af disse stillinger, eller hvis ønsker at få en detaljeret Jobbeskrivelse, bedes du 

kontakte sekretariatet på edtna_erca@adexcellentbranding.com   
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Vi ønsker dig 

Glædelig jul og et godt nytår! 
 

 

 

EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


