Nyreforeningens

Nyrekonference
Temaer: Unge og Søvn

30. januar

2019

FORELØBIGT PROGRAM
09:00 Morgenmad
09:20 Velkomst

Formiddag: Unge og nyresygdom
09:30 Unge og medicin
To af Nyreforeningens unge fortæller om de udfordringer, de har haft med at skulle tage deres
medicin hver dag.
10:00 Hvilke årsager kan der være til, at man holder op med at tage sin medicin?
Oplæg fra psykolog om nogle af grundene til, at unge stopper med deres livsvigtige medicin.
10:15 Ungekultur ved Ungdomsmedicinsk Videnscenter
Oplægsholderen tager udgangspunkt i centerets forskning i, hvordan man kan forbedre forholdene for
unge med kroniske sygdomme.
10:55 Relationsarbejde med unge med kronisk sygdom
Oplæg ved psykolog om vigtigheden af en god relation i arbejdet med unge.
11:05 Pause
11:15 Praktiske erfaringer fra et projekt med unge nyresyge
Her skal vi høre om, hvordan man på Aarhus Universitetshospital har gjort i forhold til de unge med
nyresvigt.
11:55 Paneldiskussion om og med unge
Et panel bestående af unge vil svare på spørgsmål og reflektere over det, vi har hørt her til formiddag.
12:40 Frokost

Eftermiddag: Søvn og nyresygdom
13:40 Oplæg om søvn ved fagprofessionel fra Center for Søvnmedicin
Nærmere program følger.
14:25 Nyt fra afdelingerne
15.00 Kaffepause
15:20 Nyt fra Nyreforeningen

PRAKTISK INFORMATION
Pris
Det koster 950 kr. at deltage i Nyrekonferencen.
Er du ambassadør for Nyreforeningen er prisen 650 kr.
Tilmelding skal ske senest den 17. december 2018
Al tilmelding foregår via ww.nyre.dk/nyrekonference.
Husk at tilmelde jer Nyt fra afdelingerne
Har I et projekt, som skal starte op eller er afsluttet eller har I afprøvet nogle ting,
som fungerer godt, så del det med deltagerne på konferencen under punktet
Nyt fra afdelingerne.
Tilmelding skal ske til mail@nyre.dk.

Konferencen afholdes på Hotel og Konferencecenter Sinatur Storebælt den 30. januar 2019.
Adresse: Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
Sinatur ligger i gå-afstand fra Nyborg Banegård.

DELTAGERE:
- Læger og sygeplejersker ved dialyse- og nefrologiske afdelinger
- Fysioterapeuter, diætister og andet personale med tilknytning til dialyse- og nefrologiske afdelinger
- Medicinalfirmaer med forbindelse til dialyse– og transplantationsbehandling
- Nyreforeningens kredsformænd og medlemmer af Forretningsudvalget
AFBUD:
Eventuelt afbud bedes givet til Nyreforeningen på mail@nyre.dk eller tlf.: 43 52 42 52.

