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Program
Nyresygdom og diabetes
08.40 Ankomst og morgenmad
9.10 Velkomst Nyreforeningens landsformand Malene Deele
9.20 Diabetesforeningens Forskningsfond
Diabetesforeningen fortæller om deres forskningsfond, hvordan de bruger patient/brugerinddragelse i
udvælgelsesprocessen og hvordan man kan søge midler til projekter hos dem.
10.00 Forebyggelse og behandling af diabetisk nyresygdom
Professor Peter Rossing fortæller om forebyggelse af diabetisk nyresygdom; hvorfor udvikler så mange
diabetespatienter nyresygdom, hvad kan man gøre på ambulatorierne og hos praktiserende læger. Derudover
kommer han ind på SGLT-2 hæmmere og deres potentiale til forebyggelse af nyresygdom hos diabetikere og ikke
diabetikere.
11.00 Patientfortælling om at have diabetes og blive nyresyg
Munira Ali-Callesen har haft diabetes siden hun var barn, her fortæller hun sin historie om at have diabetes, blive
nyresyg og senere transplanteret med en ny nyre og bugspytkirtel.
11.15 Pause
11.30 Diabetes som følge af prednisolonbehandling
Læge Mads Hornum fortæller hvorfor nogle patienter udvikler diabetes som følge af prednisolonbehandling
efter transplantation.
12.30 Patientfortælling om at få diabetes som følge af prednisolonbehandling
Hvordan opleves det at få diabetes som følge af prednisolonbehandling? Det fortæller Jesper Baand Villadsen
om.
12.45 Frokost
13.45 Transplantation af nyre
Læge Malene Rohrsted og ph.d. studerende Julia Dagnæs-Hansen fortæller om nyretransplantationer, og de
komplikationer der kan være i forbindelse med en nyretransplantation.
14.15 Kan vi forbedre forholdene for nyresyge diabetes patienter i hæmodialyse?
Klinisk diætist Sofie Wendelboe og udviklingssygeplejeske Hanne Bondehøj præsenterer et projekt gennemført
på Nykøbing Falster Sygehus, der omhandler fysisk træning, ernæring og sygdomsmestring i et dialyseafsnit.
14.45 Kaffepause
15.00 Nyt fra Nyreforeningen
Næstformand Michael Rosenkvist fortæller om hvad der rør sig i Nyreforeningen.
15:15 Nyt fra afdelingerne
15.40 Farvel og tak for i dag

PRAKTISK INFORMATION
Pris
Det koster 995 kr. at deltage i Nyrekonferencen.
Er du ambassadør for Nyreforeningen er prisen 695 kr.
Tilmelding skal ske senest den 15. december 2021
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 til Nyt fra
afdelingerne skal ske til
mail@nyre.dk.

Konferencen afholdes på Hotel og Konferencecenter Sinatur Storebælt
den 26. januar 2022. 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 på
telefon: 43 52 42 52.

