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Viden styrker modet til at ville og 

kunne i nefrologien 
 

Den nefrologiske sygeplejerskes unikke funktion er at bistå patienten med nyresygdom, syg 

eller rask, med at udføre de aktiviteter til at fremme eller genvinde sundheden (eller at opnå 

en fredelig død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, 

vilje eller viden, og at gøre dette på en måde, der hjælper ham til så hurtigt som muligt at 

blive selvhjulpen (Frit oversat efter Virginia Henderson) 

 

 
26. og 27. september 2019 

 
 
 

Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker 

(FS Nefro) 

 
 

Konferencen afholdes på: 

Scandic Sluseholmen 

Molestien 11,  

2450 København SV 
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Torsdag den 26. september 

 
09.30 - 10.00 Registrering og kaffe 
 

10.00 - 10.15 Velkomst ved formand for FS Nefro, Karina Bruun 
 

10.15 – 11.15 Ældres forhandling til en tryg eksistens v. phd. John 
Sedgewick (oplæg på engelsk) 

  
11.15 - 12.00 Livskvalitet før/efter nyretransplantation v. Syge-

plejerske, transplantationskoordinator, phd. Kjersti 

Lønning (oplæg på norsk) 
 

12.00 - 13.00 Frokost og udstilling 

 

13.00 - 15.00 Mundtlige præsentationer 
 

15.00 – 15.45 Kaffe og udstilling samt postervandring 
 

15.45 – 16.30 Mundtlige præsentationer 
  

16.30 - 17.30 Sygdomsopfattelse og nonadherence v. Joseph  
  Chilcot 

 
17.30 - 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 27. september 

 
 
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 
 

 Involvering af patienter i nefrologiske forskningsprojek-
ter v. professor Nicola Thomas 

 
 Ledelsesudfordringer – er du klar på opgaven? v. PhD 

John Sedgewick 

  
 Identifikation af patientens sundhedskompetencer v. 

PhD Une Stømer 
  

 

10.00 - 10.45 Kaffe og udstilling 
 

10.45 - 12.00 Sundhedskompetencer hos patienter med kronisk 
  nyresygdomn v. PhD studerende Une Stømer, Stavan-

  ger. (oplæg på norsk)  
 

12.00 - 13.00 Frokost og udstilling 

 

13.00 - 14.00 Innovativ pleje og behandling, der involverer pati-
  enten v. Professor Nicola Thomas (oplæg på engelsk) 

  

14.00 - 14.45 Patientperspektivet (oplæg på dansk)Navn følger 
  

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. august 2019.  

 

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. august 2019. Ved indsendelse af 

abstract skal abstractskabelon anvendes. Forefindes på FS Nefros hjemmesiden, samt på til-

meldingssiden. 

 

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. august 2019.  
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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: 23. august 2019 

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 efter først til 

mølleprincippet. Prisen for overnatning er: 1105 kroner for enkeltværelse. Dette sker ved at 

henvende sig direkte til konferencestedet. 

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

