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Kära vänner och kollegor, 

Julen närmar sig med stormsteg och varje år 

försöker vi sammanfatta och avsluta det gångna 

året för att kunna slappna av några dagar med 

vänner och familj. Men innan vi går på 

julledighet, vill vi uttrycka vår tacksamhet till alla 

våra Volontärer, Medlemmar, Branschpartners 

och alla som läser våra Nyhetsbrev, för ännu ett 

fantastiskt och bra år vi tillbringat tillsammans. 

Vi ser fram emot att, med entusiasm, dela med 

oss av våra pågående projekt, vår utmärkta 

planering inför nästa Internationella konferens i 

Krakow och sist men inte minst – besök gärna 

vår hemsida. Vi delar alla samma intresse, att 

förbättra njursjukvård, vilket gör oss ett 

fantastiskt team. 

EDTNA/ERCA vill tacka er alla för ett utmärkt 

samarbete och vi ser mycket fram emot nästa 

års framgångar. 

Vi önskar en avkopplande och Glad Helg! 

Med mycket varma hälsningar, 

Maria Cruz Casal 

Swedish Version's Editor 

Sophie Halldin 
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Publikations koordinator & Redaktör Engelska 

version  
    

 

 

 

Dear Colleagues and Friends,  

On behalf of the LOC I have the honour to invite you to participate in the 46th 

EDTNA/ERCA International Conference, which will be held 9-12 September 

2017 in the beautiful city of Krakow, where tradition intertwines with 

modernity. This former capital and seat of Polish kings still impresses with its 

unique charm. It is home to the oldest University in Poland and the school 

nurse, in which nurses have been trained for over 90 years. The city is 

famous for its unique atmosphere, which owes its wonderful cafes, where you 

can not only eat well, but also listen to good music. Therefore, Krakow has 

become a meeting place of people from all over the world and I hope that we 

will have the opportunity to meet there to talk about "True Partnership and the 

Global Approach in Managing of Renal Care". 

 

Welcome to Krakow, beautiful anytime of the year!  
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Värdet av Konferensen 
 

Det är med stolthet vi avslöjar årets tema för Konferensen - ‘True Partnership and Global Approach in 

Management of Renal Care’. Vårt mål är som vanligt att forma denna till en oförglömlig konferens i den historiska 

staden Krakow. 

 

EDTNA/ERCA är en tvärvetenskaplig organisation för de som jobbar inom Njursjukvård. Genom vårt 

vetenskapliga program erbjuder vi ett viktigt och värdefullt bidrag till den vård som ges av dem vi avser våra 

njurtjänster till. Konferensen är ett forum där vi delar den bästa forskningen och innovationer i praktiken och 

hjälper till att initiera och främja kvalitet för Njurforskning och praktik i hela världen. 

 

Konferensen har en viktig roll gällande utbildning, information och erfarenhetsutbyte, att ta vara på expertisen 

hos vårdpersonal, ledare, akademiker, forskare, vårdgivare, människor med njursjukdom och partners inom 

industrin, från mer än 70 länder, som samlats för att dela innovationer och kunskap.  

 

Konferensen är ett utställningsforum för den senaste tekniken och innovationen vid behandling av kronisk 

njursjukdom och våra delegater är angelägna om att ta del av nya terapier, produkter och tjänster på 

utställningsområdet i emellan det utmärkta vetenskapliga programmet. Konferensen ger därför också en 

ovärderlig möjlighet att främja behandlingar och produkter inte bara i Europa, utan i hela världen. 

 

Datum – 9-12 september, 2017 

Plats - Krakow, Poland  
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46th EDTNA/ERCA International Conference, Krakow - 

The Scientific Programme 
 

Tidsplanen för den 46:e EDTNA/ERCA Internationella Konferensen som hålls i Krakow, Polen den 9-12 

september, 2017, är på god väg. Temat för konferensen är “True Partnership and Global Approach in 

Management of Renal Care". Insändning av abstrakt On-line, har varit öppen sedan November. 

 

Call for Abstracts 

 

Vänligen skicka in Ditt abstract senast den 15:e februari, 2017. De som antas och accepteras meddelas senast 

den 31:a mars, 2017.  

 

Abstrakt teman är: 
   

  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 

Scientific Programme Committee Chair  
 

 

Besök vår hemsida - www.edtna-erca.com! 
 

Vi har nöjet att bjuda in Dig att besöka vår nya hemsida. Vår avsikt är att göra Ditt liv enklare, att hitta den 

information Du letar efter effektivare och snabbare. Vi är i slutfasen att integrera inloggningen för medlemmarna 

samt betalningssättet. Just nu, om Du behöver få tillgång till sektionen för endast medlemmar, blir Du hänvisad 

till vår nya webbplats där gamla föreningens webbplats finns. 

 

Njut av att navigera genom den nya hemsidan! Om Du har några frågor eller kommentarer, tveka inte att 

kontakta vårt sekretariat som guidar Dig vidare edtna_erca@adexcellentbranding.com. 
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Till minne av 
 

Det är med sorg vi meddelar att John Southwood, Styrelsemedlem av EDTNA/ERCA och president 1990/1991, 

har gått bort. 

 

John Southwood jobbade som vårdlärare i Storbritannien före han flyttade till Nederländerna på sjuttiotalet. När 

han bytte verksamhetsområde inom omvårdnad 1979, blev han dialyssjuksköterska på dialysmottagningen vid 

Academic Medical Center i Amsterdam och påbörjade Peritonal Dialys Programmet. John var involverad i 

organiseringen och uppstarten av detta program, och som en mycket erfaren utbildare gjorde han ett fantastiskt 

arbete i att utbilda PD-patienter, utvecklande av utbildningsmaterial, inte bara för de som var erfarna läsare men 

även för analfabeter och utländska patienter som inte förstod det holländska språket. 

 

John blev engagerad i den Holländska Njursjuksköterskeföreningen och EDTNA/ERCA. Det viktiga arbete som 

han gjorde för att främja och genomföra PD, inte bara i Holland, utan i hela Europa, kan inte värderas tillräckligt 

högt. 

 

Vi kommer att sakna hans fina och vänliga personlighet och kommer aldrig glömma hans stora engagemang. 

Och som Colin Aldridge från Storbritannien, President för EDTNA/ERCA 1994/1995, skrev i sitt e- mail: ”John var 
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en rakt igenom genuin sjuksköterska, som (tillsammans med många andra sjuksköterskor jag träffat genom 

EDTNA/ERCA) lärde mig att respektera och värdera detta fina yrke”. 

 

Dr. Els Boeschoten, nephrologist, NL 

Aase Riemann, PD consultant EDTNA/ERCA 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

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

 

 

Vill Du fortsätta få en kopia av Journal of Renal Care? 
 

Förändringen av konstitutionen och medlemsavgifterna som röstades igenom vid årsstämman, 2016-09-18, 

medför för medlemmar att de erbjuds standardtjänster och information elektroniskt. 

 

Ett undantag finns för Journal of Renal Care: 

 

Som medlem har Du rätt att få en utskrift av Journal of Renal Care, men då måste Du göra en ansökan 

via e-mail till edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Vänligen läs igenom den nya konstitutionen och använd din rätt som medlem. 

 

EDTNA/ERCA Styrelse  
 

 

Fresenius Medical Care och EDTNA/ERCA 10 år av 

samarbete! 
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Grattis till oss alla! Mer än 110 delegater från 17 olika länder från Mellanöstern och Afrika deltog i det tionde 

Renal Education Program semenariet som tog plats i Barcelona, Spanien den 12-14 november. Det var en stor 

succé och vi planerar redan för nästa års seminarium. 
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Diaverum Spanien En 

Reseguide för 

Njurpatienter 
 

Diaverum Spanien har lanserat en Reseguide för 

Njurpatienter. Om Du inte har haft möjlighet ännu 

att få en kopia på engelska eller spanska, så tveka 

inte att ladda ner den från www.edtna-erca.com.  
 

 

 

Välkommen till Brand Ambassadors värld 
 

 
 

Det är väl känt att genom att vara volontär i EDTNA/ERCA innebär en professionell kompetensutveckling, genom 

att träffa vänner och kollegor och även tillåta sig att ha lite kul. 

 

Att vara volontär har positiva effekter, både för Dig som volontär men också för de personer och grupper som tar 

del av Dina aktiviteter. 

 

Glöm inte att följa våra Brand Ambassadors lokala aktiviteter i Ditt land. Vi uppdaterar det med jämna mellanrum 

och om Du har specifika frågor så har Du möjlighet att kontakta våra Brand Ambassadors direkt eller via vårt 

sekretariat, som kan ge Dig mer information. 

 

Ta tillfället I akt och lär Dig mer om EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities och deras insatser.  
 

 

 

Är Du engagerad och entusiastisk? Vill Du ha en ny 

utmaning? 
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Gå med i vår grupp av volontärer 

och spela en aktiv roll i vår globala 

förening. 

 

Bli en del av ett fantasiska team! 

 

Följande vakanser är öppna för 

EDTNA/ERCAs medlemmar: 

 

För närvarande finns följande Brand 

Ambassador positioner öppna:  

 Hungary 

 Germany 

 Ireland 

 Israel 

 Portugal 

Konsulter för:  

 Peritoneal Dialysis 

 

 

Om Du är intresserad av någon av dessa positioner, eller om Du vill får en mer detaljerad arbetsbeskrivning, 

vänligen kontakta sekretariatet på edtna_erca@adexcellentbranding.com   
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Vi önskar Er 

en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

 

 

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 
  

  

 


