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Et smalt fokus 
 med  

et bredt perspektiv 
 

 

 
 

Vi sætter fokus på forskellige områder indenfor den nefrologiske sygepleje. Flere af om-
råderne er forholdsvise smalle, men  har  potentiale til at bliver anvendt bredere og til 
gavn for andre patienter med nefrologisk sygdom. Vi sætter fokus på den unge patient, 

patienten der vælger dialyse fra, dialysepatienten  der skal dø, anvendelse af mindfull-
ness til dialysepatienter, anvendelse af ligesindede når patienter med anden etnisk her-
komst skal undervises og meget mere. Alle eksempler, som har et potentiale for at blive 

anvendt i et bredere perspektiv i nefrologien. 

 

 
5. og 6. november 2020 

 
 

Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker 

(FS Nefro) 

 

 
Konferencen afholdes på: 

Comwell Aarhus 

Værkmestergade 2 

8000 Aarhus C 
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Torsdag den 5. november 

 
09.30 - 10.00 Registrering og kaffe 

 

10.00 - 10.15 Velkomst v/ Formand for FS Nefro, Karina Bruun 
 

10.15 – 11.15 End-of-Life-Care til patienter med nyresvigt v. Pro-
fessor Helen Noble (oplæg på engelsk) 

  
11.15 - 12.00 Hvordan påvirker nyresygdom de unges liv? 

v/ Nefrolog & PhD Alexander Hamilton (oplæg på en-
gelsk) 

 
12.00 - 13.00 Frokost og udstilling 

 
13.00 - 14.00 Dialyse eller ej? Hvad er anbefalingerne i ny kli-

nisk retningslinje og hvorfor v/ Navn følger  
 

14.00 – 15.00 Mundtlige præsentationer* 

 
15.00 – 15.45 Kaffe og udstilling 

 
15.45 – 16.30 Postervandring  

  
16.30 - 17.30 Mundtlige præsentationer* 

 
17.30 - 18.00 Generalforsamling for medlemmer af FS Nefro  

 
19.00 Middag med festligt indslag og udnævnelse af 

årets nefrologiske sygeplejerske  
 

*Der er plads til i alt 10 mundtlige præsentationer 
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Fredag den 6. november 

 
 
07.00 - 07.30 3 km powerwalk eller 5 km morgenjog for de mor-

genfriske 
 

08.30 - 10.00 Vælg mellem tre interaktive workshop med oplæg 
 

 Anvendelse af Mindfullness i klinisk praksis v/ Professor 

Helen Noble 
 

 Anvendelse af HEADS (struktureret ungdomsanamnese) 
i klinisk praksis v/ sygeplejerske Annalise Fabricius og 

klinisk sygeplejespecialist Jenanette Finderup 
  

 Anvendelse af ligestillede, som undervisere i klinisk 
praksis v/ Programleder Neerja Jain  

 
10.00 - 10.45 Kaffe og udstilling 

 
10.45 - 12.00 Hvordan kan anvendelse af ligestillede bidrage til 

reducere ulighed i sundhed hos patienter med ny-
resygdom i det multietniske London?  v/ Programle-

der for ulighed i sundhed, Neerja Jain (oplæg på en-

gelsk)  
 

12.00 - 13.00 Frokost og udstilling 

 

13.00 - 14.00 Hvad må det koste at leve længere for en patient i 
dialyse? v/ PhD studerende Barny Hole (oplæg på en-

gelsk) 
  

14.00 - 14.45 Teaterstykket: Ikke mere udenomsnak, skrevet af 
Elspeth Penny, baseret på data fra forskning udført af 

Barny Hole (opføres på dansk) 
  

14.45 - 15.00  Vinder af konkurrence for bedste mundtlige- og 
poster præsentation.  

Tak for i år 
 

15.00 Coffee to go 
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Årets nefrologiske sygeplejerske 
 

FS Nefro finder det vigtigt at give mulighed for at anerkende sygeplejersker, der gør en eks-

tra indsats for patienter med nefrologisk sygdom og deres pårørende. 

 

På årsmødet vil der blive uddelt en pris til ”Årets nefrologiske sygeplejerske”. Prisen som 

”Årets nefrologiske sygeplejerske” er ud over æren, et gratis Årsmøde, som overrækkes 

under middagen på årsmødet af formanden for FS Nefro.  

 

Både ledere og kolleger kan indstille kandidater til prisen. Kandidaten skal være medlem af 

FS Nefro. Indstillingen skal være skriftlig og må højst fylde 1 A4 side. Den skal underskrives 

af 2 medlemmer af FS Nefro. Der skal oplyses DSR medlemsnumre på såvel den indstillede 

sygeplejerske, som på de 2, der indstiller. Indstillingen sendes via e-mail til formanden for FS 

Nefro Karina Bruun Karina.Bruun@regionh.dk senest den 20. september 2020.  

 

Vinderen får personlig besked og inviteres til middagen på årsmødet, så hun/han har mulig-

hed for at deltage i hædringen.  

 

Mundtlig og poster præsentation 
 

Sygeplejersker har i forbindelse med årsmødet mulighed for at præsentere udviklings- og 

forskningsprojekter i mundtlig- eller poster form. 

 

En mundtlig- og poster præsentation er en enkel og overskuelig måde at fremvise et projekt 

på og vil være et væsentligt bidrag til at give årsmødet en faglig bredde. 

 

Der er afsat 15 minutter til hver mundtlig præsentation. Til postervandringen vil der være 

mulighed for at uddybe og fortælle mere nuanceret om sit projekt. Man skal derfor forberede 

et oplæg på to minutter, der beskriver projektet. På årets konference er der plads til 10 

mundtlige oplæg. Der tilstræbes at man får den præsentationsform man ønsker sig. 

 

I forbindelse med årets mundtlige- og poster præsentation afholdes en konkurrence. Et be-

dømmelsesudvalg vil udvælge den bedste præsentation. Bedømmelsen sker på baggrund af 

fastlagt kriterier, som kan tilgås via FS Nefros hjemmeside før konferencen. Vinderne modta-

ger et legat på 3.500 kroner, som skal anvendes til nationale eller internationale konferencer 

eller uddannelse indenfor nefrologien. 

 

Alle, der ønsker at give en mundtlig- eller poster præsentation skal fremsende et abstract til 

Jeanette Finderup jeajee@rm.dk pr e-mail senest den 15. september 2020. Ved indsen-

delse af abstract skal abstract skabelon anvendes. Forefindes på FS Nefros hjemmesiden, 

samt på tilmeldingssiden. 

 

Vi opfordrer alle, der indenfor det sidste år har præsenteret deres projekt på lokale, nationale 

eller internationale konferencer til at indsende disse. 

 

Tilbagemelding om tildelt præsentationsform meddeles senest d. 20. september 2020.  
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Tilmelding til FS Nefros årsmøde: 
 

Priser pr person*: For medlemmer af FS Nefro: 

Hele årsmødet: 2.200 kroner inklusiv moms 

Dagspris 1. dag: 1.800 kroner inklusiv moms 

Dagspris 2. dag: 1500 kroner inklusiv moms 

 

Ikke medlem af FS Nefro: 2.700 kroner inklusiv moms 

 

*Prisen er inkl. forplejning og konferencegebyr (uden overnatning) 

 

Tilmeldingsfrist: 20. september 2020 

Tilmelding sker efter princippet først til mølle på plan2learn - FS Nefros årsmøde.  

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=41395 

 

Betaling: Elektronisk faktura fremsendes direkte til faktureringsadresse. 

 

Overnatning: 

Det er muligt at booke overnatning på konferencestedet. Dette sker ved direkte henvendelse 

til konferencestedet. Der er også andre muligheder i gåafstand. 

 

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=41395

