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Kære Alle,  

Det har været et år med flotte resultater i forhold til publikationer, 

den succesfulde konference og flere seminarer rundt omkring i 

Europa. EDTNA / ERCA's frivillige, marketings direktøren, 

sekretariatet, konference afdelingen, vores industrielle 

samarbejdspartnere og patienter, fortjener vores anerkendelse. I 

dette sidste nyhedsbrev i 2017 ønsker EDTNA / ERCA's bestyrelse 

officielt at anerkende vores Brand Ambassadors og deres hjælp 

med at oversætte vores nyhedsbrev i løbet af året. Vi arbejder godt 

med målene for det kommende år. Du vil finde opdaterede 

oplysninger om disse mål i et meget innovativt nyhedsbrev, som vi 

har til hensigt at implementere i 2018. 

Glædelig jul og godt nytår! 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Danish Version's Editor 

Jeanette Finderup  

jeajee@rm.dk 

OPMÆRKSOMHED!! 

14 forskellige patientvejledninger om nyresvigt på 13forskellige sprog er nu tilgængelig og kan hjælpe dig 

med at undervise patienter med nyresvigt, som taler et andet sprog end det hovedparten taler i det land. 
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Du kan downloade patientvejledninger frit for følgende hjemmeside: www.edtna-erca.com/patient-

information/patient-education-material 

 

De 14 emner er tilgængelig på engelsk, arabisk, kinesisk, tjekkisk, fransk, tysk, hindi, litauisk, polsk, 

rumænsk, russisk, slovakisk og spansk.  
 

  

 

 

ONLINE UNDERVISNINGS RESSOURCE FOR 

SUNDHEDSPROFESSIONELLE – ELEKRONISK BIBLIOTEK 
 

 

Der er artikler med henblik på læring på to forskellige niveauer. Avanceret og Expert. Hvert niveau kan 

identificeres ved hjælp af en farve. Hver artikel har nogle læringsmål i begyndelsen og spørgsmål til slut, 

så deltagere kan undersøge om læringsmålene er blevet opnået ved at læse artiklen. Mange af disse 

'lærings'-artikler er blevet oversat. Prøv at tjekke om den artikel, som du er interesseret i er oversat til dit 

sprog. [den første artikel på dansk er på vej, men har du forslag til artikler der skal oversættes, så kontakt 

FS Nefro].  

 

Få adgang til artiklerne og hold dig ikke tilbage med at give feedback til EDTNA/ERCA konsulenterne, da 

vi sætter stor pris på din mening. 

 

Lesley Bennett: Lesley.Bennett2@ouh.nhs.uk 

Karen Jenkins: karenjenkins1@nhs.net  
 

  

 

 

APPLIKATIONER 
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Gå til vores hjemmeside www.edtna-erca.com/education-and-research/projects og undersøg vores to 

applikationer om:  
 

 

 Hjemmehæmodialyse – En vejledning til 

sygeplejersker om bedste praksis, når 

det gælder hjemmehæmodialyse 

 

 

 

 

 Sikkerhed bliver digitalt – støtte 

opmærksomhed på udglidende 

venekanyler 

 

 

 

 

 

SAMARBEJDE MELLEM EDTNA/ERCA & MEDTRONIC 
 

  

 

Tak til alle jer der deltog på den første EDTNA/ERCA & Medtronic samarbejdsworkshop: Nye teknologier 

til kanylering på konferencen i år. Vores mål er at reducere komplikationer med adgangsvejen og forbedre 

dialysekvaliteten for vores patienter.  
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I løbet af workshoppen sammen, vi:  

 Introducerede til begreberne fleksibel og ultralydvejledt 

kanylering kan reducere komplicationer ved kanylering 

 Brug af nye simulations- ogvævsmodeller for at lære 

håndværket sikkert og effektivt 

 Drøftede forskellige kanyleringsteknikker, træning og 

udfordringer i forskellige lande i Europa 

 Aftalte med deltagerne at dele yderligere viden om, hvor 

fleksibel kanylering kan være til gavn hos patienter med 

nye fistler, der ikke er i stand til at mobilisere deres arm, 

patienter, der kører dialyse om natten og patienter med 

metalallergi 

 

 

Vi vil særlig takke gæstetalerne Julia McCarthy fraBradford, UK, Ruben Iglesias Sanjuan fra ParcTauli, 

Spanien og Alois Gorke fra Tyskland  
 

  

 

Næste skridt vil blive taget på næste års konferencen i Genova, September 15.-18. 2018.  
 

 

 

47TH INTERNATIONALE KONFERENCE, GENOVA, ITALIEN, 

SEPTEMBER 15 – 18, 2018 
 

 

Konferencen har stor betydning i forhold til at 

uddanne, udveksle viden og erfaring ved at 

udnytte ekpertisen hos sundhedsprofessionelle, 

forskere, ledere og vores industrielle 

samarbejdspartnere. Temaet for konferencen er: 

Global Approach to Renal Care Innovation-

Balancing Compassion and Health Technologies 

[International tilgang til innovation og nefrologisk 

sygepleje – en balance mellem omsorg og 

sundhedsteknologier] 

 

Sidste frist for indsendelse af abstract er den 

28. februar 2018  
 

 

 

LEDIGEPLADSER, SOMFRIVILLIG FOR EDTNA/ERCA 
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Er du engageret og entusiatisk? Leder du efter 

nye udfordringer? Vær en del af vores team af 

frivillige og spil en aktiv rolle i denne 

internationale organisation. Følgende pladser er  

 

Bestyrelsen 

 

Brand Ambassadors for: 

Ungarn/ Irland / Rusland 

 

Konsulent I forhold til: 

Transplantation  
 

 

Hvis du er interesseret i en af disse pladser, så vær venlig at kontakt sekretariatet på:  

edtna_erca@adexcellentbranding.com  
 

 

 

REJSEVEJLEDNING TIL PATIENTER MED NYRESVIGT 

UDGIVET AF DIAVERUM SPANIEN 
 

 

 

Gå ikke glip af muligheden for at få en kopi på engelsk eller 

spansk, som du kan give til dine patienter. Med de faciliteter, der 

tilbydes af Diaverum, er der mulighed for dine patienter at nyde en 

dejlig ferie i Spanien. Hent vejledningen på følgende 

hjemmeside: www.edtna-erca.com or order the book through 

our Secretariat. 
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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 
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