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Torsdag den 3. november 
 
09.30 - 10.00 Registrering og kaffe 
 
10.00 - 10.10 Velkomst v. formand for FS Nefro, Karina Bruun 
 
10.10 – 11.10 "How to communicate with a patient with chronic 
  kidney disease so aggression and violence is  
  prevented" 
  Mike Kelly, Psychotherapist and Supervisor 
  EDTNA/ERCA Psychological Care Consultant 
  (Oplæg på engelsk) 
 
11.10 - 12.10 "How do we ensure patient information leaflets  

 support people making kidney treatment  
 decisions?" 
 Dr Anna Winterbottom PhD Clinical Psychologist & Research Psy-
chologist – Leeds Teaching hospitals Trust, Leeds, UK 

 Visiting Senior Research Fellow – University of Leeds 
(Oplæg på engelsk) 

 
12.10 - 13.00 Frokost og udstilling 
 
13.00 - 15.00 Mundtlige præsentationer 
 
15.00 – 15.45 Kaffe og udstilling  
 
15.45 – 16.30 Postervandring 
 
16.30 - 17.30 "Hvordan kommunikere med et barn med kronisk 

nyresgydom, hvordan kommunikere med dets 
søsksende og hvordan kommunikere med et barn 
som pårørende til en patient kronisk nyresygdom" 
Hanne Agerskov, Klinisk sygeplejeforsker, Ph.d., Nyremedicinsk Af-
deling, Odense Universitetshospital, Lektor ved Klinisk Institut og 
Center for forskning i familiesundhed, Syddansk Universitet. 
(Oplæg på dansk) 

 
17.30 - 18.00 Generalforsamling for medlemmer af FS Nefro  
 
19.00 Jubilæumsmiddag med festligt indslag og udnæv-

nelse af årets nefrologiske sygeplejerske  
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Fredag den 4. november 
 
 
06.30 - 07.15 3 km powerwalk eller 5 km morgenjog for de mor-

genfriske 
 
08.30 - 10.15 Vi bygger prototyper på kommunikation til, for og 

med patienten, der lider af en nyresygdom sygdom  
Workshop med en bunden opgave ved hjælp af 
LEGOÒ Serious PlayÒ (på dansk) 
Mads Bab, Gnist, Virksomhedsrådgiver  

 
10.15 - 11.00 Kaffe og udstilling 
 
11.00 - 12.00 "How to communicate about sexuality with a pa-

tient with chronic kidney disease” 
 Clare McKeaveney, BSc Hons Psychology PhD, Dr. Lecture, School 

of Nursing and Midwifery, Queens University Belfast 
 (Oplæg på engelsk) 

 
 
12.00 - 13.00 Frokost og udstilling 
 
13.00 - 14.00 "Using art in a haemodialysis setting – how can it 

 help us communicate?"  
 Dr Claire Carswell - registered mental health nurse (RMN) and  
 postdoctoral research fellow. Mental health and addictions research 
group, Department of Health Sciences, University of York, York, UK. 

  School of Nursing and Midwifery, Queen's University of Belfast,  
  Belfast, UK.  
  (Oplæg på engelsk) 
  
14.00 - 14.45 "Et tilbageblik på 40 år med nefrologisk sygepleje 

og et blik ind i fremtiden" 
(Oplæg 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 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 2022.  
 
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. 
 
I forbindelse med årets mundtlige- og poster præsentation afholdes en konkurrence. Et be-
dømmelsesudvalg vil udvælge den bedste præsentation. Vinderne modtager et legat på 3.500 
kroner, som skal anvendes til nationale eller internationale konferencer eller uddannelse in-
denfor 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 1. september 2022. Ved indsendelse 
af abstract skal abstractskabelon anvendes. Forefindes på FS Nefros hjemmesiden, samt på 
tilmeldingssiden. 
 
Vi opfordrer alle, der inden for det sidste år har præsenteret deres projekt på lokale, nationa-
le eller internationale konferencer til at indsende disse. 
 
Tilbagemelding om tildelt præsentationsform meddeles senest d. 15. september 2022.  
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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: 1. september 2022 
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. 


