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Kære venner og kolleger, 

For medlemmer af EDTNA er målet et opnå den 

bedste kvalitet i uddannelse, retningslinjer og 

forskning indenfor nefrologisk sygepleje og 

støtte patienter med nefrologisk sygdom og 

deres pårørende overalt i verden. For at kunne 

løse denne opgave og nå dette mål og årsagen 

til at være en rigtig nefrologisk sygeplejerske, er 

at vi involverer så mange som muligt, så vi er 

mange om at løse og dele opgaven og derved 

blive stærkere og nå vores mål. Derfor er det en 

fornøjelse at kunne dele med jer de sidste 

nyheder og opdateringer, samt de resultater vi 

opnåede i Valencia i løbet af den 45. 

internationale konference. Jeg vil allerede nu 

opfordre jer til at booke datoerne for næste års 

konference, som bliver holdt i Krakow, Polen, 

den 9. - 12. september 2017. Flere opdateringer 

og nyheder om den konference, vil komme 

snart. 

Med Venlig Hilsen 

Maria Cruz Casal  

Danish Version's Editor 

Jeanette Finderup 
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Sikkerhed går Digital - viden om udglidende venekanyler  
 

Fælles projekt mellem EDTNA/ERCA & Redsense Medical 

 

Dette projekt startede sidste år på konferencen i Dresden. Hovedformålet var at skabe bevidsthed om manglende 

viden om udglidende venekanyler og konsekvenserne, hvis manglende handling. 

 

Målene var at:  

 At minimere risikoen for udglidende venekanyler 

 At sygeplejersker og patient arbejder som et team 

 Inddrages i optræningen til hjemmehæmo 

 Fremhæv de 12 trin, der er ekstremt vigtigt 

For at lykkes med projektet, satte vi følgende værdier i fokus: et rent miljø, patientsikkerhedskultur og lederskab. 

EDTNA/ERCA har en vigtig opgave i forhold til at øge sikkerheden yderligere og at minimere risikoen for 

udglidende venekanyler 

 

Vores mål for projektet var: 

 

At udvikle et brugbart, digitalt værktøj til at øge sikkerheden under behandlingen og for yderligere at mindske 

risikoen for udglidende venekanyler. For at sætte denne proces igang gennemførte vi en undersøgelse sammen 

med EDTNA/ERCA Brand Ambassadors. 

 

For at få indsigt i hvilke undervisningsredskaber, der var behov for, foretog vi en spørgeskemaundersøgelse blandt 

EDTNA / ERCA Brand Ambassadors. 

 

Svarene på disse undersøgelser var meget værdifulde for projektet med henblik på at udvikle 

undervisningsredskaber med henblik på at forbedre patientsikkerheden og vi vil gerne sige tak til vores brand 

ambassadører, hvem bidrog til vores 

undersøgelse: Australien, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Italien, Israel, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Holland 

 

The VND Team 
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Du kan downloade App på www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Ny EDTNA/ERCA Projekt: Screening af 

ernæringstilstanden hos patienter med CKD 5 
 

 

Underernæring øger risikoen for sygdom og død hos 

patienter med CKD 5. Derfor er pålidelige screeniner 

af ernæringstilstanden afgørende for at forbedre de 

kliniske resultater i denne patientgruppe. 

 

Trin et af dette nye projekt er allerede gået i gang. Vi 

vil gerne takke alle, der deltog i 

spørgeskemaundersøgelsen på konferencen. 

EDTNA /ERCA ser frem til at kunne invitere dig til 

yderligere deltagelse i dette projekt samt dele vores 

resultater. 

 

Vi vil også gerne lykønske Carmen Font, som vandt 

lodtrækningen om en gratis registrering til 

konferencen i Krakow i 2017.  
 

 



4

  

 

HjemmehæHæmodialyse - En retningslinje for 

sygeplejersker i forhold til bedste praksis ved 

hjemmehæmodialyse 
 

Fælles projekt mellem EDTNA /ERCA & Nextstage 

 

Opstarten af dette projekt fandt sted i Valencia under vores konference. Hensigten er at tilbyde viden og 

uddannelse med henblik på at øge bevidstheden om mulighederne for hjemmhæmodialyse. Årsagen er det øgede 

antal dialysepatienter, som ønsker mulighederne for frihed, mere energi og de logiske fordele, som opnås ved 

hyppigere hjemmehæmodialyser. 

 

Formålet med projektet er:  

 Fastlægge retningslinjer for undervisning 

 Øge antallet af undervisningsredskaber til sygeplejersker, patienter og pårørende 

 Skabe opmærksomhed og øge efterspørgslen 

 Formidle viden og øge muligheder for online uddannelse/uddannelsesredskaber 

 Første version på engelsk, åben for oversættelse af EDTNA / ERCA Frivillige 

Projektet vil blive lanceret på vores 46. internationale EDTNA / ERCA konference i Krakow, Polen, 9. september 

2017. Vi vil informere kontinuerlig om nyeste status og opdatering inden for projektet. 

www.nxstage.com/  
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News Diaverum Spain 
 

Diaverum Spain launched a Travel Guide for Renal 

Patients at our EDTNA/ERCA Conference in 

Valencia. If you didn’t have the opportunity to get a 

copy in English or Spanish, do not hesitate to 

download it from www.edtna-erca.com.  

 

 

 

Ny elektronisk artikel tilgængelig på vores hjemmeside! 
 

 

Sørg for at logge på vores hjemmeside for at læse 

vores seneste elektroniske artikel med titlen 

Diabetes, kronisk nyresygdom og anæmi, som er 

skrevet af Iain E. Wittwer og Genalyn Sodusta. 

   

Nye publikationer! 
 

Der er tre nye publikationer til rådighed fra 

EDTNA/ERCA. Alle tre publikationer er bøger, som 

kan downloades fra vores hjemmeside 

(www.edtnaerca.org)!  
 

 

Vaskulær adgang - Kanylering og pleje: En 

praktisk håndbog om AV-fistel (koordineret af 

Maria Teresa Parisotto) er nu blevet oversat til 

bosnisk, kroatisk, fransk, italiensk, portugisisk, 

russisk, slovensk og spansk.  

 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Graft (edited by Maria Teresa Parisotto and 

sponsored by Fresenius Medical Care)  

 

 

500 Spørgsmål og svar om peritonealdialyse: En 

vejledning til klinisk praksis (redigeret af Aase 

Riemann og Debbie Fortnum) er tilgængelige i 

digitalt format. Tak til alle vores deltagere (65 

forfattere og korrekturlæsere).  
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Er du engageret og entusiastisk? Er du på udkig efter 

nye udfordring? 
 

 

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:  

 Brand Ambassador for 

Hungary 

 Brand Ambassadør for 

Tyskland 

 Brand Ambassador for Ireland 

 Brand Ambassador for Israel 

 Brand Ambassador for 

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   
 

 

 

Velkommen til nye medlemmer i bestyrelsen for 

EDTNA/ERCA 
 

Fire nye medlemmer er blevet udpeget efter valget: Ilaria de Barbieri (Italien), Evgenia Golland (Israel), Raquel 

Ferreira Ribeiro (Potugal) og Maria Teresa Parisotto (Tyskland). Dermed er organisationen blevet tilført endnu 

flere ressourcer, takket være de nye medlemmers tilstedeværelse og engagement.  
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Det bliver en tidskrævende opgave for dem og undertiden også en udfordrende. Men vi håber, at de vil få et 

udbytte af at være en del af bestyrelsen i EDTNA/ERCA, som ikke kun forsøger at opnå videnskabelige fremskridt 

men også tager os af ledelsesmæssige udfordringer. 
 

 

 

Vigtige beslutninger blev vedtaget på den ordinære 

general forsamlingen på den 45. internationale 

EDTNA/ERCA konference 
 

EDTNA /ERCA's præsident, Marianna Eleftheroudi, åbnede EDTNA/ERCA ordinære generalforsamling den 18. 

september 2016, og mens mange medlemmer ikke glip af chancen for at gøre en forskel og deltog i 

generalforsamlingen (AGM), er her en chance for at få kendskab til de beslutninger, der blev foretaget på 

generalforsamlingen. 

 

Formanden præsenterede mål og handlinger, der er opnået i løbet af 2016. Regnskabet blev godkendt af 

medlemmerne, og de nye medlemmer af bestyrelsen blev officielt annonceret. 

 

Den første afstemning omhandlede en ny vedtægt og blev accepteret af alle medlemmer. Der er nu formel 

mulighed for elektronisk kommunikation, hvilket vil betyde at medlemskab og administration i højere grad kan 

foregå elektronisk og derved mindske omkostningerne og øge effektiviteten. 

 

Den anden afstemning forslog en ny struktur for kontigent og blev ligeledes godkendt. 

 

Igen vil forretningsudvalget gerne takke alle tilstedeværende medlemmer for deres deltagelse i 

generalforsamlingen, for deres tillid til organisationens ledelse og deres støtte. 
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Medlemmer kan desuden læse referatet på 

hjemmesiden http://www.edtnaerca.org/pdf/home/agm2016/EDTNA_ERCA_Motion_2016.pdf  
 

 

 

EDTNA/ERCA Pris for bedste manuskrift og bedste 

poster 
 

Konferencen i Valencia har været en kæmpe succes. Dette blev gjort muligt på grund af mange frivillige som 

bidrog til en velfungerende videnskabelig konference med mange meget interessante præsentationer og postere 

og en positiv atmosfære, der gav mulighed for diskussion og networking. 

 

På vegne af den videnskabelige komité for EDTNA / ERCA er det en stor glæde og privilegium at bekendtgøre 

vinderne af prisen, som årets bedste manuskrift og postert.  
 

  

De 3 succesfulde vindere af prisen som bedste manuskrift, blev præsenteret på EDTNA/ERCA's generalforsamling 

i Valencia, Spanien: 

 

Første pris på  500 € for bedste manuskrift:  

 

K. Havas1, A. Bonner1, C. Douglas1 

 
1School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 

 

The missing piece: Self-management support desires of patients with chronic kidney disease 

 

Anden pris på 250 € for bedste manuskrift:  

 

F. Sharif1, N. Alqaissi2, D. Dowsett3, C. Greenway3, P. Byers3, M. Bishop4, A. Cullimore1, N. Richards1, M. 

Richards1 

 
1Nursing, SEHA Dialysis Services, Abu Dhabi, United Arab Emirates; 2Nursing, Fatima College of Health 

Sciences, Dhabi, United Arab Emirates; 3Health Faculty, De Montfort University, Leicester, United Kingdom; 4HEE 

Genomics Education Programme, NHS Birmingham, Birmingham, United Kingdom 

 

Awareness of renal nurses in identification and education of patients with inherited renal diseases 

 

Tredje pris på års fuldmedlemsskab af EDTNA/ERCA til maksimum tre forfattere for bedste manuskrift:  

 

K. Pugh-Clarke1, S. Read2, J. Sim2 
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1Kidney Unit, Royal Stoke University Hospital NHS Trust, Stoke-on-Trent, United Kingdom; 2Research Institute for 

Social Sciences, Keele University, Staffordshire, United Kingdom 

 

Symptom experience in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: a UK qualitative study  
 

  

 

De tre vindere af bedste poster pris blev præsenteret til afslutningscermonien på EDTNA/ERCA konferencen i 

Valencia, Spanien: 

 

Første pris på  250 € 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

Anxiety, depression and quality of life in patients undergoing chronic haemodialysis; observational cross 

section study 

 

Anden pris på et års fuld medlemsskab af EDTNA/ERCA for første forfatteren 

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

 

Tredje pris på et års fuld medlemsskab af EDTNA/ERCA for første forfatteren 

 

Sedgewick, J.M., Barrios, J., Al-Jehani, E., Habhab,T.W 

 

Department of Nephrology, King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Jeddah, Saudi Arabia 

 

Successful pregnancy in a haemodialysis patient in Saudi Arabia – a case study 

 

Må jeg benytte lejligheden til at ønske de ovenstående forfattere tillykke med at have modtaget denne 

prestigefyldte og velfortjente pris for jeres værdifulde bidrag til det videnskabelige program ved den 45. 

EDTNA/ERCA konference i Valencia. 

 

Anastasia Liossatou  

Formand for den videnskabelig komite  
 

 

EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 
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Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com / www.edtnaerca-conference2016.com / www.edtnaercaprojects.org 

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

  

 


