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Bästa vänner & kollegor, 

För oss inom föreningen, handlar det om att 

uppnå bästa kvaliteten på utbildningar, riktlinjer 

och forskning för alla njurspecialister för att 

kunna vårda och stödja sina patienter och deras 

familjer runt om i världen. För att kunna uppnå 

detta uppdrag och syfte, samt vara en sann och 

professionell njurvårdare, är vi många personer 

inblandade. Det finns många uppgifter och 

uppdrag att dela och samsas om för att bli 

starkare och nå våra mål. Därför är det med 

nöje vi ger Dig de senaste uppdateringarna & 

nyheterna efter den framgång vi hade i 

Valencia, under vår 45:e Internationella 

Konferens. Jag vill också passa på att redan nu 

be Dig boka nästa års datum för vår konferens, 

som kommer att äga rum i Krakow, Polen, 9-12 

september, 2017. Fler uppdateringar och 

nyheter följer. 

Med mycket vänliga hälsningar, 

Maria Cruz Casal  

Swedish Version's Editor 

Sophie Halldin 

Safety going Digital – öka medvetenheten om VenNåls 

Dislokaion - Lanserades vid konferensen i Valencia 
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Ett gemensamt projekt mellan EDTNA/ERCA & Redsense Medical 

 

Detta projekt startade förra året vid den Internationella Konferensen i Dresden. Huvudsyftet var att skapa 

medvetenhet om bristen på kunskap om VND och konsekvenserna om ingen agerar. 

 

Syftet var att:  

 Minimera riskerna för VND 

 Teamarbete mellan sjuksköterska och patienten 

 Inkludera Patientutbildning för Hem HD 

 Att belysa de 12 stegen som är extremt viktiga 

För att lyckas med detta projekt ville vi också trycka på en skuldfri miljö och att säkerhets tänkande måste ingå i 

vårdkulturen liksom ledarskap. EDTNA/ERCA spelar en viktig roll i att höja säkerheten ytterligare och minimera 

riskerna för VND. 

 

Vårt mål för projektet var: 

 

Att utveckla ett användbart digital verktyg för att öka säkerheten vid behandling och för att ytterligare minimera 

riskerna för VND. För att starta denna process hade vi nöjet att genomföra en undersökning tillsammans med 

EDTNA/ERCAs Brand Ambassadors. 

 

För att få rätt bild av vilken typ av pedagogiskt verktyg som bäst adresserade detta otillfredsställda behov, 

genomförde vi en undersökning med hjälp av våra EDTNA/ERCA Brand Ambassadors. 

 

Resultatet av detta var mycket värdefullt för projektet för att utveckla utbildnngsverktyget för att förbättra 

patientsäkerheten och vi vill passa på att tacka våra Brand Ambassadors som 

deltog: Australien, Belgien, Kroatien, Tjeckien, Italien, Israel, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederländerna 

 

VND Teamet 

 

 
 

Du kan ladda ner Appen på www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Nytt EDTNA/ERCA projekt: Undersökning av 

Nutritionsstatus hos patienter i slutstadiet av 

sin Njursjukdom 
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Undernäring ökar risken för sjukdom och mortalitet 

hos Njurpatienter. Därför är det avgörande med 

tillförlitlig uppskattning av Nutritionsstatus för att 

förbättra kliniska resultat för denna patientgrupp. 

 

Första steget för detta nya projekt är redan startat. Vi 

vill tacka alla som deltog i undersökningen på 

konferensen. EDTNA/ERCA ser fram emot fortsatt 

deltagande i detta projekt och tar del av dessa 

slutsatser. 

 

Vi vill också gratulera Ms Carmen Font, för vinsten 

av vår utlottning av en gratis registrering till vår 

konferens i Krakow 2017.  
 

 

  

 

Hem HD – En sjuksköterskeguide med riktlinjer för bästa 

rutiner för Hem HD 
 

Ett gemensamt projekt mellan EDTNA/ERCA & NxStage 

 

Uppstarten av detta projekt ägde rum i Valencia under vår konferens. Syftet är att ge insikt och utbildning för att 

öka medvetenheten om möjligheten för Hem HD. Bakomliggande anledning är att man ser en ökning av 

dialyspatienter som söker mer frihet, förbättrad energi och de logistiska fördelarna som mer frekvent dialys kan ge. 

 

Målen för detta projekt är:  

 Identifiera pedagogiska riktlinjer 

 Att utöka utbudet av tillgängliga verktyg för sjuksköterskor, patienter och vårdare 

 Skapa medvetenhet och öka efterfrågan 

 Förbereda ett online utbildningsprogram/verktyg för att sprida kunskap  

 Första versionen kommer på engelska, kommer att vara öppet för översättning av EDTNA/ERCA 

Volontärer 

Projektet kommer att lanseras på vår 46:e EDTNA/ERCA Internationella Konferens I Krakow, Polen den 9 

september, 2017. Vi kommer kontinuerligt informera om det senaste och uppdateringar inom 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.  

 

 

 

Nya Elektroniska artiklar finns nu tillgängliga på vår 

Hemsida 
 

 

Missa inte att logga in på vår hemsida för att läsa 

våra senaste elektroniska artiklar med titeln 

“Diabetes, kronisk Njursvikt och anemi”, skriven 

av Iain E.Wittwer och Genalyn Sodusta. 

   

Nya Publikationer! 
 

Det finns tre nya publikationer tillgängliga via 

föreningen. Dessa handböcker finns tillgängliga för 

omedelbar nedladdning på vår hemsida 

(www.edtnaerca.org)!  
 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Fistula (koordinerad av Maria Teresa Parisotto) har 

nu blivit översatta på Bosniska, Kroatiska, Franska, 

Italienska, Portugisiska, Ryska, Slovenska och 

Spanska.  
 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Graft (Redigerad av Maria Teresa Parisotto och 

sponsrad av Fresenius Medical Care)  

 

 

500 Questions and Answers on Peritoneal 

Dialysis: A Guide to Clinical Practice (Redigerad 

av Aase Riemann och Debbie Fortnum) är tillgängligt 

i Digitalt format. Tack till alla era medarbetare (65 st 

författare och granskare)  
 

 

 

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:  

 Brand Ambassador för 

Hungary 

 Brand Ambassador för 

Tyskland 

 Brand Ambassador för Ireland 

 Brand Ambassador för Israel 

 Brand Ambassador för 

Portugal 

Konsulter för:  

 Peritonal Dialys 

 

 

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   
 

 

 

Nya Styrelse Medlemmar 
 

Välkommen in i EDTNA/ERCAs styrelse önskar vi de fyra nya styrelsemedlemmar som valts in: Ilaria de Barbieri 

(Italien), Evgenia Golland (Israel), Raquel Ferreira Ribeiro (Portugal) and Maria Teresa Parisotto (Tyskland). Vår 

förening är idag mer resursstark, tack vare de nya medlemmarna och deras engagemang.  
 

  

 

Det kommer att vara en tidskrävande uppgift för dem och ibland en utmaning. Men vi alla hoppas att det ändå 

kommer att ge dem en ovärderlig belöning att vara del av denna kraftfulla ledning, som både främjer veteskapliga 

framsteg inom föreningen samt ledarskapsutmaningar. 
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Vid årsstämman på den 45:e EDTNA/ERCA 

Internationella Konferensens, enades det om viktiga 

förändringar 
 

EDTNA/ERCAs tillförordnade President, Marianna Eleftheroudi, öppnade EDTNA/ERCAs årsstämma den 18 

september, 2016. Många medlemmar tog chansen att göra skillnad genom att deltaga på årsstämman (AGM), men 

för er andra kommer här en sammanfattning om vilka beslut som fattades för EDTNA/ERCA. 

 

Ordföranden presenterade mål och prestationer som uppnåtts under 2016, Finansrapporten godkändes av 

medlemmarna och de nya styrelsemedlemmarna tillkännagavs officiellt. 

 

I den första motionen föreslogs en ny konstitution som accepterades av samtliga medlemmar. Vi har öppnat upp 

för fri access till all formell elektronisk kommunikation, för att förbättra och effektivisera elektroniska tjänster och för 

att sänka kostnaderna för både medlemskap tjänster och administrationen. 

 

Den andra motionen föreslog en ny struktur för Medlemsskapsavgiften och kategoriseringen. Vilket också blev 

godkänd. 

 

Återigen, vill vi i styrelsen, tacka alla de medlemmar som närvarade vid årsstämman, för deras deltagande och 

deras förtroende och stöd för föreningens ledning. 

 

Medlemmar kan fortfarande läsa protokollet på vår hemsida 

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

 

 

EDTNA/ERCA Ett stipendiepris för Bästa Abstrakt & 

Bästa Poster 
 

Valenciakonferensen har varit en stor framgång. För att nå denna framgång har många volontärer varit med och 

bidragit och gjort denna händelse till ett smidigt vetenskapligt möte, med många intressanta presentationer och 

posters och en positiv atmosfär för diskussioner och nätverkande. 

  

På uppdrag av Programkommittén för EDTNA/ERCA, är det en oerhörd glädje och privilegium att få tillkännage och 

erkänna vinnarna för årets bästa Abstract & Bästa Poster.  
 

  

De 3 framgångsrika vinnarna av Abstrakt Stipendiet presenterades under EDTNA/ERCAs årsstämma vid den 45:e 

EDTNA/ERCA Internationella Konferensen i Valencia, Spanien. De är: 

 

1:a priset - 500 € för inlämnat Abstrakt: 

 

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 

 

 2:a priset - 250 € för inlämnat Abstrakt: 

 

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

Richards1 
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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 Programe, NHS Birmingham, Birmingham, United Kingdom 

 

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

 

3:dje Priset - Ett helt års medlemskap i EDTNA/ERCA för högst 3 av författarna till detta inlämnade 

Abstrakt: 

 

K. Pugh-Clarke1, S. Read2, J. Sim2 

 
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  
 

  

 

Vinnare av de 3 bästa Postrarna presenterades vid Avslutningsceremonin på den 45:e Internationella Konferensen 

i Valencia, Spanien. De är: 

 

1:a priset - 250 € 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

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

section study 

  

2:a priset - Ett helt års medlemskap i EDTNA/ERCA till presentatör och författare 

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

  

3:dje pris - Ett fullt års medlemskap i EDTNA/ERCA till författare 

 

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 

 

Jag vill ta tillfället i akt och gratulerar de ovannämnda författarna för vinsten av detta mycket prestigefyllda och 

meriterande utmärkelserna och ett stort tack för deras värdefulla medverkan och bidrag till det vetenskapliga 

programmet på den 45:e EDTNA/ERCA Internationella Konferensen i Valencia. 

 

Anastasia Liossatou  

Scientific Programme Committee Chair  
 

 

 

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

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