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Kære kollegaer og venner, 

Jeg håber I har det godt og sommerferien nærmer sig for jer, hvilket 

vores konference i september i Krakow også gør. Følg arbejdet 

med konferencen på vores hjemmeside www.edtna-

erca.com/conferences 

En ting som jeg vil informere dig om er alle de positive 

kommentarer vi modtager fra dig - vores læser! Disse kommentarer 

sætter vi stor pris på og opmuntrer os til at skrive nyhedsbreve 

regelmæssigt og dermed holde dig informeret konstant. 

Som du ved, så bliver nyhedsbrevet udgivet på 19 sprog og dette 

skyldes udelukkende vores dygtige oversættere, som alle er 

frivillige i EDTNA/ERCA. Vi er meget stolte af at samarbejde med 

dette team af frivillige. 

Hvis du ønsker at dele noget med os, forbedringsmulighed eller 

emner, så hold dig ikke tilbage med at sende en mail til 

mig maria.cruz.casal@gmail.com 

 Danish Version's Editor 

Jeanette Finderup 

jeajee@rm.dk 
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Jeg håber du vil nyde denne udgave af nyhedsbrevet. 

 

De bedste hilsner, 

 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator  

    

 

 

FORSLAG 
 

 

EDTNA/ERCA FORSLAG 2017 

 

FORSLAG, STILLET AF BESTYRELSE TIL DETTE ÅRS GENERALFORSAMLING 

 

Dette år har vi stillet to forslag som er udarbejdet og støttet af bestyelsen hvor formålet er at forberede servicen 

og tage input fra medlemmer til os. 

 

FORSLAG 1 

 

OPHÆVELSE AF DET RÅDGIVENDE UDVALG I VEDTÆGTERNE. 

 

FORSLAG 2 

 

IMPLEMENTERING AF EN DIREKTØR I VEDTÆGTERNE.  

 

Vær venlig at læse hele sagsfremstillingen Motion2017  

 

 

PÅ VALG 
 

Vi er nød til at følge med den nye trend i forhold til elektroniske kommunikationsformer. Der er et stort behov og 

ønske fra vores aktive medlemmer om en online afstemning. 

 

De medlemmer som har ret til at stemme har modtaget en e-mail med bestyrelsens kandidater og dermed navne 

på de, som der kan stemmes i mellem. Vi vil hermed minde dig om det organisatoriske: 

 Første trin er at udfylde alle dine data, da det kun er medlemmer med stemmeberettigelse som kan 

blive accepteret. Medlemsdatabasen vil automatisk identificere dig.  

 Til sidst på denne første side, står der forsæt. Hvis du klikke på 'fortsæt', kommer du til den anonyme 

del, hvor navne på de officielle poster i bestyrelsen fremtræder og du kan stemme på: 
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Edita Noruisiene som præsident for EDTNA/ERCA 

Evgenia Golland som kasserer for EDTNA/ERCA 

Maria Teresa Parisotto som sekretær for EDTNA/ERCA 

Tak for dit samarbejde i forbindelse med at afgive din stemme og dermed være med til at vælge den nye 

bestyrelse. 

SIDSTE NYT FRA FORBEREDELSERNE TIL 

KONFERENCEN I KRAKOW 

Flere interessante workshop bliver udbudt med forskellige emner: Kommunikationskunst, mundpleje, 

hjemmedialyse, ernæring og meget mere. 

Nogle nye faciliteter: 

 Der vil blive tilbudt simultan tolkning til russisk i hovedauditoriet og også til tjekkisk ved nogle sessioner.

 Posters vil blive vist på skærme – ikke mere papir!

De bedste abstracts er udvalgt ved hjælp af en vurderingsproces og baseret på resultaterne herfra er 

abstractene blevet tildelt en mundtlig præsentation og poster på scenen præsentation. De resterende abstract vil 

blive præsenteret som digitale posters. 

Det 3. nyhedsbrev fra konferencen samt programmet er tilgængelig på www.edtna-

erca.com/conferences/scientific-programme  
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EDTNA/ERCA'S SAMARBEJDS PROGRAM 

For os, i organisationen, handler det om at 'opnå den bedste standard for uddannelse og forskning for alle 

nefrologiske sygeplejersker, så de kan yde pleje og støtte til patienter og deres familier over alt i verden. For at 

denne mission kan opnås, at vi er rigtige nefrologiske sygeplejersker, skal mange involveres. Der er mange 

opgaver som skal deles op og deles i mellem os, så vi kan blive stærkere og nå vores mål. 

Vores viden og erfaring sikrer at resultatet af vores uddannelsesprogrammer og vores samarbejdsprojekter er 

bevis på dette. Vores engagement til hinanden opmuntrer os til at gøre endnu mere. Da vi dækker globalt har vi 

mulighed for at dele viden og erfaring ikke kun på konferencer og seminarer, men også gennem vores 

publikation og online uddannelsesprogrammer. 

Alt dette skaber fantastiske muligheder alle som er involveret. Vores styrke er at fokusere på hver enkeltes 

unikke kompetence og erfaring med henblik på at skabe en omsorgs kultur, som får det bedste frem i alle. Vi 

forsøger altid at stræbe efter den bedste måde at gøre tingene på. Vores samarbejdsprogram er en meget 

betydningsfuld del af vores succes og vi vil opfordre dig til at deltage i vores session på konferencen i Krakow. 

Plenum session vil finde sted om lørdagen, den 9. september kl. 16.00, hvor du vil få en større indsigt i 

samarbejdsprogrammet - Velkommen! 

ERNÆRINGS PROJEKT : UNDERSØGE 

ERNÆRINGSPRAKSIS HOS NEFROLOGISKE 

SYGEPLEJERSKER 

  Vores EDTNA/ERCA 

samarbejdsprogram er årsagen til vores samarbejde med B. Braun og 

udviklingen at et spørgeskema, som undersøger ernæringspraksis hos 

nefrologiske sygeplejersker. Spørgeskemaet er designet som en del af 

et fælles projekt mellem EDTNA/ERCA og B. Braun Avitum med det 

formal at identificere bevidsthedsniveau, viden og nuværende praksis 

om ernæring hos sygeplejesker som passer patienter med kronisk 

nyresygdom. 

Mange tak til dem, der har udfyldt spørgeskemaet. De første resultater 

vil blive offentliggjort på vores årlige konference i Krakow den 9. 

september.  
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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'S PRÆSIDENT DELTOG I ANNA’S 

SYMPOSIUM, APRIL, 2017 
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Det er en stor glæde at kunne informere jer om at EDTNA/ERCA deltog i dette års Anna symposium den 7. – 10. 

april i Washington. Det var en stor anerkendelse af EDTNA/ERCA, da vores præsident blev introduceret og 

takket ved frokost mødet, hvor der deltog formænd fra alle stater i USA. Et meget frugtbart møde fandt sted 

sammen med bestyrelsen for ANNA og et tættere samarbejde mellem de to foreninger blev drøftet. ANNA's 

bestyrelse var meget tilfredse med at EDTNA/ERCA deltog.  

 

 

 

EDTNA/ERCA TÆTTE SAMARBEJDE MED DEN 

EUROPÆISKE NEFROLOGISKE FORENING – DEN 

EUROPÆISKE DIAYSE OG TRANSPLANTATIONS 

FORENING (ERA-EDTA) 
 

 

Vores forening deltog aktivt i den 54. internationale ERA/EDTA kongres i Madrid fra den 3. – 6. juni 2017. Vores 

samarbejde med ERA-EDTA af største vigtighed og en vej for os til yderligere samarbejde er at deltage I deres 

årlige konference. Vores organisation blev repræsenteret ved Maria Cruz Casal fra EDTNA/ERCA's bestyrelse, 

publikationskoordinator og redaktør af nyhedsbrevet samt Anki Davidson, EDTNA/ERCA 's marketings direktør. 

Det var tre dage med møde med vores samarbejdspartnere fra industrien og derved skabe fremdrift i vores 

samarbejdsprogram. Desuden blev der mulighed for at møde venner og gamle kollegaer. Alt i alt – 

EDTNA/ERCA's deltagelse var en succes.  

 

 

 

EDTNA/ERCA Volunteers Vacancies 
 

Are you committed and enthusiastic? Are you 

looking for a new challenge? Join our team of 

Volunteers to play an active role in our worldwide 

Association. The following Vacancies are open 

for EDTNA/ERCA Members: 

 

Brand Ambassadors:  

 Hungary 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 

Consultants for:  



7

 

 Transplant 

 

 

If you are interested in any of these positions, please contact the Secretariat 

at edtna_erca@adexcellentbranding.com   

 

 

 

Social Media and New Website - www.edtna-erca.com! 
 

Enjoy navigating through the new website! If you have any questions or comments, please don't hesitate to 

contact our Secretariat who will guide you further at edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Follow our activities on Facebook, Twitter and 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 
  

  

 


