Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker
FS Nefro

Årsmøde 2017

Sygepleje til patienten i alle faser og
facetter med nefrologisk sygdom

28. og 29. september 2017

Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker
(FS nefro)

Konferencen afholdes på:
Scandic Sluseholmen
Molestien 11
2450 København SV
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Torsdag den 28. september
09.30 - 10.00

Registrering og kaffe

10.00 - 10.15

Velkomst ved formand for FS nefro, Karina Bruun

10.15 - 10.45

Faser og facetter oplevet af patient med nefrologisk sygdom
Kristine Lykke Roed, patient

10.45 - 12.00

Facetter ved involvering af patienter i beslutninger
Hilary Bekker, psykolog og professor i fælles beslutningstagning,
University of Leeds, Storbritanien (oplæg på engelsk)

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 14.30

Mundtlige præsentationer

14.30 - 15.15

Postervandring med oplæg

15.15 - 15.45

Kaffe og udstilling

15.45 - 16.15

Mundtlige præsentationer

16.15 - 17.15

Udvikling af sundhedskompetence hos transplanterede, hvilke faser og facetter?
Annette Lennerling, sygeplejersker, phd og universitetslektor, Göteborg universitet, Göteborg, Sverige (oplæg på engelsk)

17.15 - 18.00

Generalforsamling for medlemmer af FS nefro

19.00

Middag med festligt indslag og udnævnelse af
årets nefrologiske sygeplejerske
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Fredag den 29. september
07.00 - 07.30

3 km powerwalk eller 5 km morgenjog for de morgenfriske

08.30 - 10.00

Workshops omhandlende facetter af patient pjecer
til alle faser af livet med nyresygdom:
Oplæg ved Tai Mooi Ho Wong, sygeplejerske på Hospital del
Mar_Parc de Salut Mar, Barcelona og projektkoordinator i EDTNA/ERCA af multilinguale patient education documents
o Hæmodialyse
o Peritonealdialyse
o Transplantation
o Overgange fra sengeafsnit til ambulatorie
o Overgange fra sekundær til primærsektor
• Derudover selvstændig workshop omkring mundpleje

10.00 - 10.45

Kaffe og udstilling

10.45 - 11.30

Facetter ved patientdeltagelse i en hæmodialyseafdeling set fra patientens og sygeplejerskens perspektiv
Marit Kvargersnes, sygeplejersker, professor i sygepleje og pædagogik ved NTNU i Ålesund, Norge (oplæg på norsk)

11.30 - 12.15

Facetter ved peritonitis oplevet af patienter og pårørende
Jessica Baillie, sygeplejerske, post doc, lektor, School of Healthcare
Sciences, Cardiff Universitet, Storbritanien (oplæg på engelsk)

12.15 - 13.15

Frokost

13.15 - 14.00

Involvering af patienter i valg af behandling i sidste fase af livet
Leanne Brown, sygeplejerske og phd, Queensland, Australien (oplæg på engelsk)

14.00 - 14.45

Faser og facetter ved mundpleje til patienter med
nefrologisk sygdom
Tatiana Brandt, undervisningsassistent, Skolen for klinikassistenter,
Københavns Universitet, København

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 ekstra
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 1. september 2017.
Vinderen får personlig besked og inviteres til middagen på årsmødet, så hun/han har mulighed 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.
En mundtlig- og posterpræsentation er en effektiv formidlingsform for den udvikling og forskning der pågår i Danmark blandt sygeplejersker indenfor nefrologien. På årsmødet er der programsat en session med mundtlige præsentationer og en session med postervandring. 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.
I forbindelse med årets mundtlige- og poster præsentation afholdes en konkurrence. Et bedømmelsesudvalg vil udvælge den bedste præsentation. Vinderne modtager 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. august 2017. Ved indsendelse af
abstract skal abstractskabelon 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. 1. september 2017.

Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker
FS Nefro

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: 1. september 2017
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 til særlig favorabel pris. Dette sker
direkte til konferencestedet efter først til mølleprincippet på følgende mailadresse: annemarie.klarskov@scandichotels.com Prisen for overnatning er: 1095 kroner for enkeltværelse og
1295 kroner for dobbeltværelse.
Kørselsvejledning:
Offentlig transport
Bus

Bus 34 og 4A kører til gengæld lige forbi hotellet. Der er ca. 100 m til nærmeste stoppested.
Busserne stopper på vejen lige uden for hotellet.
Find frem til hotellet
Fra Københavns Hovedbanegård:
Tag bus 30 i retning mod ”Søvang, Rønnevej”, og stig af på stoppestedet Sluseholmen. Rejsetid: ca. 20 min.
Fra Københavns Lufthavn:
Tag toget mod København og stig af på Ørestad st. Gå ned på vejen og tag bus 4A mod Svanemøllen til stoppestedet Sluseholmen. Rejsetid: ca. 30 min.

