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Kära kollegor och vänner, 

Jag hoppas att allt är bra med er och att ni har haft 

en bra start på 2017! Vi känner att detta år kommer 

att bli ett mycket spännande år för vår förening och 

för alla oss som är involverade. Vi planerar för succé 

med vår 46:e Internationella Konferens i Krakow. Vi 

arbetar hårt med vår Online strategi (läs mer om det 

längre ner), vårt samarbete med våra Partners inom 

Industrin samt alla våra gemensamma projekt löper 

på bra. Som ni kan se är det mycket spännande på 

gång och det är dags att presentera vårt första 

EDTNA/ERCA Nyhetsbrev för 2017. Varannan 

månad kommer ni att få en senaste uppdatering från 

vår förening, men självklart kan ni följa oss på vår 

hemsida www.edtna-erca.com samt på vår 

Facebook sida, Twitter och LinkedIn. 

Om ni har några funderingar så tveka inte att höra 

av er till edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Swedish Version's 

Editor 

Sophie Halldin 

elsahalldin@yahoo.se 

Vi presenterar stolt Nyheterna på 19 Språk! 

En av våra stora fördelar med att vara en Global förening är att ha möjligheten att publicera Nyheterna på många 

olika språk, inte bara på engelska. Våra Brand Ambassadors och översättare gör ett mycket bra jobb och vi är 

mycket priviligierade att ha sådana engagerade och aktiva medarbetare. Detta Nyhetsbrevs nummer finns på 19 

språk; Kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska, franska, tyska, grekiska, hebreiska, italienska, 

litauiska, polska, portugisiska, ryska, serbiska, slovenska, spanska, svenska och turkiska. 

Vi är mycket stolta för det här och Du kan finna alla språk på www.edtna-erca.com. 

Om Du har några specifika frågor om tillgängligheten för Ditt språk, kontakta vår ambassadör i ert land. De 

stödjer er mer än gärna www.edtna-erca.com/about-us/brand-ambassadors  
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ABOUT WORLD KIDNEY DAY  
 

Celebrated every year on the second Thursday of March, World Kidney Day (WKD) is the global awareness 

campaign that aims at increasing awareness of the importance of our kidneys to our health and reduce the 

impact of kidney disease and its associated problems worldwide. 

 

Read more about World Kidney Day: www.edtna-erca.com  
 

 

 

 
Förbättringar av Poster display och synlighet i Krakow 
 

Detta år i Krakow, kommer alla Posters visas på skärmar, vilket vi ser som en fördel för Dig eftersom Du inte 

behöver bära Din Poster i ett rör till Krakow. Alla ni som kommer att bli accepterade för Poster kommer att få 

klara riktlinjer om denna process i år. 

 

Som tidigare år vill vi maximera er möjlighet att visa upp det viktiga arbete ni har gjort, detta genom att ni även 

får möjligheten till en kort muntlig presentation av ert arbete. Och alla Posters kommer att bedömas av experter 

på områden och vinnare kommer att utses och vinner ett stipendium.  
 

 

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

Njut när Du navigerar Dig igenom vår hemsida! Om Du har några frågor eller kommentarer, så tveka inte att 

kontakta vårt sekretariat som guidar Dig vidare, på: edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Följ också vår verksamhet på Facebook. 
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MANUSKRIPT & POSTER STIPENDIUM FÖR 2017 
 

Författare av ALLA accepterade Abstrakts (muntlig och posterpresentation) uppmanas att lämna in en 

fullständigt studie som skall beaktas till stipendium pris för bästa manuskript. Arbetet som lämnats in måste följa 

de riktlinjer som kommer att skickas till varje bekräftad Abstrakt författare. 

 

BÄSTA MANUSKRIPT MOTTAR PRIS PÅ ÅRSSTÄMMAN (AGM)  

 1:a pris 500 EUR 

 2:a pris 250 EUR 

 3:dje pris ett års Fullt medlemskap I EDTNA/ERCA, max 3st författare av abstract  (huvud författare/ej 

presenttör, bestämmer vem som skall mottaga medlemskapet) 

Alla författare mottar ett diplom. 

 

ALLA PRISER FÖR POSTER PRESENTATIONERNA delas ut UNDER STÄNGNINGSCEREMONIN  

 1:a pris 250 EUR 

 Certificate of Merit får ett fullt års medlemskap i EDTNA/ERCA 

 1:a års Poster Presentation får ett fullt års medlemskap i EDTNA/ERCA 

Alla författare mottar ett Diplom.  
 

 

Samarbeta mellan EDTNA/ERCA & de Nationella 

Föreningarna – Ett projekt på det Elektroniska 

Bibliotekets Studier 
 

Språket kommer inte längre vara ett hinder! Vid det senaste mötet mellan EDTNA / ERCA styrelse och 

ordföranden i de Nationella Föreningarna, enades mer än 10 länder om ett gemensamt projekt i att översätta de 

Studier som finns i EDTNA / ERCA Elektroniska bibliotek, både de avancerade och de på expertnivå. Detta 

projekt omfattar utvecklingen av nya studier. Om du talar grekiska, hebreiska, italienska, polska, portugisiska, 

slovenska, spanska, turkiska, kommer dessa viktiga Studier att finnas tillgängliga för Dig på Ditt språk. Projektet 

kommer att lanseras i Krakow. 

 

Vi skulle vilja säga tack till ordförandena i Nationella Föreningarna för ett sådant bra samarbete och EDTNA / 

ERCA Brand Ambassadors från dessa länder för deras stora stöd i framgången för detta projekt. Följ projektet 

på www.edtna-erca.com/education-and-research/electronic-library 
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TACK SÅ MYCKET för samarbete!  
 

 

 

Tio år av sammarbete – DOPPS Research 
 

Vi är mycket glada att meddela att EDTNA / ERCA / DOPPS, monografi med 

namnet “Ten Years of Collaboration: DOPPS Research, The European Dialysis 

Transplant Nurses Association/European Renal Care Association 

(EDTNA/ERCA), Arbor Research Collaborative for Health, and the Dialysis 

Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS)” har avslutats. 

 

Det här dokumentet skapades med en interaktiv komponent som gör att du kan 

navigera till olika delar av monografin genom att klicka på ett ämne i 

innehållsförteckningen. Ladda ner den från www.edta-erca.com  

 

 

 

Reseguide för 

njurpatienter som 

producerats av Diaverum 

Spanien 
 

Missa inte chansen att få en kopia på engelska eller 

spanska, som Du kan visa Dina patienter. Med alla 

fina faciliteter som erbjuds av Diaverum, finns alla 

möjligheter för en lyckad semester i Spanien. 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.   
 

 

 

EDTNA/ERCA vakanta volontärpositioner 
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Är du engagerad och entusiastisk? 

Letar du efter en ny utmaning? Gå med 

i vår grupp av volontärer och spela en 

avgörande roll i vår Globala Förening. 

Följande Vakanserna är öppna för 

EDTNA / ERCAs Medlemmar. 

 

Brand Ambassadors:  

 Ungern 

 Ireland 

 Portugal 

 Ryssland 

 Sverige 

Konsulter till:  

 Peritoneal Dialys 

 Transplantation 

 

 

Om Du är intresserad av någon av dessa positioner, ta kontakt med Sekretariatet 

på edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

 

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 
  

  

 


