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Kære kollegaer og venner 

Jeg håber I alle har det godt og har fået en god 

start på 2017. Vi tror at dette år vil blive 

spændende for vores organisation og for alle os 

som er involveret i organisationen. Vi er ved at 

planlægge et fantastisk 46. International 

konference i Krakow, vi arbejder hårdt med 

vores online strategi (læs mere om det 

nedenfor), vores samarbejde med vores 

industrielle samarbejdspartnere og alle vores 

fælles projekter går rigtig godt. Så, som du kan 

høre, så er det virkelig spændende og nu er 

tiden kommet for os til at præsentere den første 

udgave af EDTNA/ERCA nyheder 2017. Hver 

anden måned vil du modtage de sidste nyheder 

fra organisationen, men du kan selvfølgelig 

også følge os ved at besøge vores hjemmeside 

www.edtna-erca.com og følge os på Facebook, 

Twitter and LinkedIn. 

Hvis du har nogen spørgsmål, hold dig ikke 

tilbage med at kontakte vores sekretariat 

på edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publicerings koordinator 

Danish Version's Editor 
Jeanette Finderup 

jeajee@rm.dk 

Vi er stolte af at kunne præsentere disse nyheder i 

19 forskellige sprog!

En af fordelene og udbyttet ved at være mange i denne internationale organisation er muligheden for at kunne 

publicere i endnu flere forskelige sprog og ikke udelukkende engelsk. Vores Brand Ambassadors og oversættere 

gør et fantastisk arbejde og vi er privilegeret i at have en så dedikerede og engagerede kollegaer. Denne 
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nyhedsudgave er tilgængelig i 19 sprog; Kroatisk, Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Græsk, 

Hebraisk, Italiensk, Litauisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Serbisk, Slovensk, Spansk, Svensk og Tyrkisk. 

 

Vi er meget stolte over dette og du kan finde nyhedsbrevet på alle sprogene på www.edtna-erca.com 

 

Hvis du har nogle specifikke spørgsmål omkring nyhedsbrevet på dit eget sprog, så vær venlig at kontakt dit 

lands Brand Ambassador. De er mere end glade for at kunne hjælpe dig www.edtna-erca.com/about-us/brand-

ambassadors  
 

 

 

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  
 

 

 

 
Forbedring af poster udstilling og synligheden i Krakow 
 

Dette år i Krakow, vil alle Posters, blive vist på skærme, hvilket vi ser som en fordel, da du så ikke behøver at 

medbringe din poster i et rør til Krakow. Alle som får accepteret jeres abstract til poster præsentation vil modtage 

tydelige retningslinjer om dette års proces. 

 

Som sædvanlig ønsker vi at øge udbyttet af jeres arbejde, hvorfor udvalgte Posters vil blive præsenteret som 

korte mundtlige præsentationer. Og alle Posters vil blive vurderet af eksperter i emnet før konferencen med 

henblik på at udvælge vinderen af bedste poster pris.  
 

 

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

Nyd at navigere rundt på vores nye hjemmeside.! Hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer, hold dig ikke 

tilbage med at kontakte sekretariatet på edtna_erca@adexcellentbranding.com, som vil guide dig yderligere. 

 

Følg vores aktiviteter på Facebook. 
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Pris for bedste manuskript og poster 2017 
 

ALLE forfattere til et accepteret abstract (mundtlig eller poster præsentation) opfordres til at sende et helt 

manuskript ind med henblik på at deltage i konkurrencen omkring bedste manuskrift. Manuskrifter som bliver 

sendt ind, skal følge de retningslinjer, som bliver sendt ud til alle forfattere til accepterede abstracts. 

 

PRISEN FOR BEDSTE MANUSKRIPT HÆDRES VED GENERALFORSAMLINGEN  

 Første prisen på 500,- EUR 

 Anden prisen på 250,- EUR 

 Tredje prisen på et helt års medlemskab af EDTNA/ERCA til maksimum tre forfattere til abstractet. 

(Første forfatteren er den der præsenterer vil bestemme, hvem som får et frit medlemsskab) 

Alle forfattere vil få et bevis. 

 

PRISEN FOR BEDSTE POSTER PRÆSENTATION vil blive HÆDREDT VED AFSLUTNINGS CERMONIEN  

 Første prisen på 250,- EUR 

 Bevis på et helt års medlemskab af EDTNA/ERCA 

 1st time Poster Presentation Bevis på et helt års medlemsksab af EDTNA/ERCA 

Alle forfattere vil få et bevis.  
 

 

Samarbejde mellem EDTNA/ERCA & Nationale 

organisationer, fx FS Nefro – Projekt elektronisk 

bibliotek med undervisnings tekster 
 

Sprog vil ikke være en barriere længere! Ved det sidste møde mellem EDTNA/ ERCA’s bestyrelse og 

formændene for de nationale organisationer har mere end 10 lande tilsluttet sig projektet om i fællesskab at 

oversætte de undervisningstekster som er en del af EDTNA/ERCA’s elektroniske bibliotek med tekster på både 

avanceret og ekspert niveau. Projektet inkluderer både tidligere udarbejdede tekster, samt udvikling af nye 

tekster. Hvis du taler Dansk, Græsk, Hebraisk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Slovensk, Spansk, Tyrkisk, vil du få 

mulighed for at læse disse betydningsfulde undervisningstekster på dit eget sprog. Projektet vil blive lanceret i 

Krakow. 

 

Vi ønsker at sige tak til formændene for de nationale organisationer for et så fantastisk samarbejde og til Brand 

Ambassadors for disse lande for deres store hjælp med at få dette projekt til at lykkedes. Følg projektet 

på www.edtna-erca.com/education-and-research/electronic-library 
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MANGE TAK for jeres samarbejde!  
 

 

 

10 års samarbejde – DOPPS Forskning 
 

Vi er meget tilfredse med at kunne annoncere at EDTNA/ERCA/DOPPS’ monografi 

med titlen, “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)” er færdig. 

 

Dokumentet er udarbejdet med et interaktiv element, som giver dig mulighed for at 

navigere mellem monografiens forskellige afsnit ved at klikke på emnet i en tabel. 

Download monografien fra www.edta-erca.com  

 

 

 

Rejse guide til 

nyrepatienter produceret 

af spanske Diaverum 
 

Gå ikke glip af muligheden for at få en kopi på 

Engelsk eller Spansk som du kan dele med dine 

patienter. Med de muligheder som Diaverum stiller til 

rådighed er der mulighed for at nyde en vidunderlig 

ferie i Spanien. Download den fra www.edtna-

erca.com   
 

 

 

Velkommen i gruppen af Brand Ambassadors 

 

 
 

 

At være frivillig i EDTNA/ERCA er kendt for at udvikle professionalitet, give muligheder for at møde nye venner 

og kollegaer samt at have det sjovt. 

 

At være frivillig har fordele for dig, såvel de personer og de fællesskaber du tjener med din frivillighed og som er 

involveret i dine aktiviteter. 

 

Glem ikke at følge med i de aktiviteter, som din Brand Ambassador laver lokalt i dit land. Vi foretager jævnlige 

opdatering, så du kan følge med og hvis du har specifikke spørgsmål så kontakt din Brand Ambassador direkte 

eller vores sekretariat som vil være dig behjælpelig med information. 

 

Benyt dig af muligheden for at lære med om vores EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities og 

deres mål.   
 

 

 

Er du engageret og entusiastisk? Er du på udkig efter 

nye udfordring? 
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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:   

 Hungary 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 

Konsulenter til:   

 Peritonealdialyse 

 Transplant 

 

 

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   
 

 

 

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 
  

  

 


