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Kære kollegaer og venner, 

Jeg håber I alle har det godt og er ved at 

forberede jer til at deltage i vores 46. 

internationale EDTNA/ERCA konference i 

Krakow den 9.-12. september. Tilmeldingen er 

åben samt booking af overnatning - er I klar til at 

blive registreret? 

Vores plan er at skabe en succes sammen med 

vores kollegaer og industrielle 

samarbejdspartnere. Vi vil holder jer orienteret 

via vores hjemmeside og de sociale medier. 

Hvis du har nogle spørgsmål, så hold dig ikke 

tilbage med at kontakte sekretariatet 

på edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Danish Version's Editor 

Jeanette Finderup 

jeajee@rm.dk 
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EDTNA/ERCA støtter anerkendelsen af nefrologisk 

uddannelse 
 

 

EDTNA/ERCA fortsætter med at udvikle en stærkt eksternt 

partnerskab mellem sygeplejeskoler og universiteter, der tilbyder 

nefrologisk uddannelse samt firmaer indenfor nefrologien, som ønsker 

at opnå en EDTNA/ERCA akkreditering for deres nefrologiske 

uddannelsesprogrammer. Uddannelsesprogrammer ud over hele 

Europa, Mellemøsten og Asien har med succes opnået akkreditering. 

Nogle af de som tidligere har opnået akkreditering har travlt med at 

gøre sig klar til anmode om en reakkreditering i forbindelse med 

akkrediteringsprocessen 2017. Der er vist interesse for at blive 

akkrediteret i forhold til kortevarende uddannelsesprogrammer, så som 

workshop, seminarer og konferencer. 

 

Akkrediteringsudvalget har hele tiden forsøgt at tilbyde individuel støtte 

til akkrediteringsansøgere i form af vejledning, der hjælper ansøgere 

med at foreberede de dokumenter der skal sendes ind. Dette 

inkluderer kontakt via telefon og videokonferencer. De nuværende 

ansøgere udtrykker deres tilfredshed med at få tildelt individuel støtte. 

Opnåelse af akkreditering bevidner at den kvalitet som 

uddannelsesprogrammer tilbyder og er et kvalitetsstempel til de 

studerende og elever, som ønsker at få deres kompetenceudvikling 

anerkendt ikke kun i Europa, men internationalt! 

 

For detaljeret information kontakt edtnaerca@presentation-

branding.com  
 

 
John Sedgewick 

EDTNA/ERCA 

Uddannelseskonsulent  

Formand for 

akkrediteringsudvalget 

  

  

   

 

  

  
 

 

 

Latest update of the joint project between 

EDTNA/ERCA & NxStage - Home Haemodialysis – A 

Nurses Guide to Implementing Best Practice in Home Haemodialysis 
 

The decision regarding the choice of the RRT modality is crucial. It 

impacts all aspects of patients’ lives and the lives of their families. 

Studies demonstrate that many patients, when given the freedom to 

choose, will select a treatment modality on the basis of their lifestyle.  

 

Education of the patient and exposing them to the option of Home 

Haemodialysis is vital to increase the uptake of this modality. It is also 

crucial that health care providers are familiar and well educated about 

the option of HHD and feel confident being advocates for this treatment 

option.  

 

One of the main goals of the EDTNA/ERCA is to provide educational 

resources for nurses and other healthcare professionals who care for 

renal patients, both as printed material and as on-line application tools. 
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This tool is focuses on health professional-patient pathways to support 

the successful implementation of HHD. It offers practical guidance for 

managing a HHD program with information to enhance effective 

training of patients to empower them to feel secure performing dialysis 

at home.  

 

The objectives of this tool are: to increase the health care 

professionals’ awareness of the benefits of HHD, to provide them with 

an educational tool which can help them understand the unique needs 

of home haemodialysis patients, to implement this knowledge into 

practice and to improve access to HHD for patients who can benefit 

from it. This tool with many chapters has been brought together thanks 

to the cooperation and collaboration of enthusiastic professionals from 

various countries.  
 

 

 

Nyt fælles projekt initieret mellem EDTNA/ERCA & B. 

Braun Avitum - Udforskning af ernæingspraksis blandt nefrologiske 

sygeplejersker 
 

 

Hovedformålet er at 

undersøge 

bevidsthedsniveauet, 

vidensniveauet og nuværende praksis for ernæringspleje 

blandt sygeplejersker, som passer patienter med kronisk 

nyresygdom. De foreløbige data blev indsamlet ved hjælp 

af et spørgeskemaundersøgelse på sidste års konference i 

Valencia. Data er blevet analyseret og der er blevet 

konstateret at der er stor interesse for at få mere 

undervisning omkring ernæring. Dette har ført os til en 

udvidelse af projektet ved en mere vidtgående 

dataindsamling ved at foretage en ny 

spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen 

vil blive udført i løbet af foråret og resultaterne vil blive 

præsenteret på den næste internationale konference i 

Krakow. Vi sætter pris på samarbejdet, som vi har med B. 

Braun og vi er meget entuasiatisk i forhold til dette fælles 

projekt. 
 

 

 

EDTNA/ERCA er aktive i European Kidney Health 

Allianz (EKHA) 
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The European Kidney Health Alliance (EKHA) er i gang 

med en spørgeskemaundersøgelse på tværs af Europa, for 

at beskrive de valg som patienten med nyresygdom har i 

Europa. 

 

Resultaterne fra undersøgelsen blev præsenteret på the 

European Kidney Forum i April 2017, i Brussel sammen 

med en opfordring til handling for at løse enhver ulighed i 

adgang til valg af behandling der er for patienter i Europa. 

Efter præsentationen vil resultaterne være tilgængelig på 

vores hjemmeside: www.edtna-erca.com. Vi er meget 

taknemmelig for de som samarbejdede ved at besvare 

spørgeskemaet!  
 

 

  

 

Den sidste opdatering i forhold Krakow Konference 

forberedelserne 
 

Abstracts er allerede vurderet. Man er blevet enige om at fokusere på workshop med emner som: 

Hjemmedialyse, Ernæring, Kommunikation og Mundpleje. Gå ikke glip at muligheden for at opnå fordelene ved 

Tidlig registrering i forhold til at deltage i den 46. Internationale EDTNA/ERCA konference i Krakow. Find 

detaljeret information på www.edtna-erca.com/conferences ved at klikke på “Konference” fanen. 

 

Registreringen er nu åben – Vær venlig at registrere på www.edtna-erca.com/conferences/registration  
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EDTNA/ERCA og de nationale faglige selskaber 

internationalt 
 

EDTNA/ERCA tilstræber at fremme uddannelse indenfor nefrologien ved at samarbejde med 

faglige selskaber, der har samme formål. Vores president, Marianna Eleftheroudi deltog i det 

årlige ANNA symposium og havde mulighed for at drøfte projekter i samarbejde med ANNA's 

bestyrelse  

 

 

 

Rejsevejledning til nefrologiske patienter udarbejdet af 

Diaverum Spanien 
 

 

Gå ikke glip af muligheden for at få en kopi på 

engelsk eller spansk, som kan deles ud til jeres 

patienter. Med de dialysesteder, som tilbydes af 

Diaverum, er der mulighed for jeres patienter at 

nyde en vidunderlig ferie i Spanien. Den kan hentes 

elektronisk fra www.edtna-erca.com 

 

 
 

 

 

EDTNA/ERCA ledige stillinger som frivillige 
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Er du engageret og entusiatisk? Er du 

på udkig efter nye udfordringer? Vær 

en del af vores team af frivillige og vær 

med til at spille en aktiv rolle i vores 

internationale organisation. Følgende 

stillinger er lediger for medlemmer af 

EDTNA/ERCA: 

 

Brand Ambassadors:  

 Ungarn 

 Irland 

 Portugal 

 Rusland 

 Sverige 

Konsulenter i forhold til:  

 Peritoneal Dialyse 

 Transplantion  

 

 

Hvis du er interesseret i en af disse stillinger, vær venlig at kontakte sekretariatet 

på edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

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

Nyd at navigere rundt på den nye hjemmeside! Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, hold dig ikke 

tilbage med at kontakte sekretariatet, som vil vejlede dig videre frem edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Følg vores aktiviteter på Facebook, Twitter & LinkedIn. 
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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 
  

  

 


