
 

 

”Det ska vara gott att leva med PD” 
PD i Praktiken hålls som vanligt på Haga Slott utanför 

Enköping. 

Temat på årets möte är livskvalitet och autonomi vid kronisk 

njursjukdom. 

 

Vi försöker hålla kostnaderna nere 
Utan generöst stöd från sponsorer skulle Haga mötet inte 

vara möjligt att genomföra! Deltagaravgiften är som tidigare 

2000 kr för enkelrum, 1800 kr för del i dubbelrum. Om Du 

inte vill övernatta, eller endast kan vara med en av dagarna 

blir kostnaden lägre. 

 

Anmälan ska innehålla namn och yrkestillhörighet, klinik 

och e-postadress eller vanlig adress till vilken fakturan kan 

skickas. Vi behöver få information om ev. allergi eller andra 

önskemål om maten. 

 

Sista anmälningsdag 23 juni 
E-posta din anmälan till: 

 Ann-Cathrine.Johansson@skane.se  

Senast månadsskiftet augusti-september får Du besked om 

Du kommit med, och mer information. Anmälan är 

bindande. 

 

Corona 
Om inte Corona-situationen efter sommaren förändrats till 

det bättre, kan detta bli ett hinder för genomförandet av 

mötet. Vi följer självklart rådande regler och meddelar så 

snart vi vet mer om vad som beslutats. 

 

Från programmet 

• Sex och samlevnad 

vid kronisk sjukdom. 

• Hur förändras 

muskelfunktionen vid 

uremi och hur kan 

man förbättra den? 

• Hur kan vi med 

tekniska hjälpmedel 

kommunicera med 

patienter som talar 

andra språk.  

• Uremikoordinatorns 

roll i valet av 

behandlingsform 

 

Detta och mycket mer 

kommer vi att diskutera på 

årets upplaga av Hagamötet 

2020. 

 

Drivkraften i 
Hagamötet är 
erfarenhetsutbyte vid 
gemensamma 
diskussioner.  

Vi har olika roller i mötet 

med patienten. Därför är det 

av stort värde att både läkare 

och sjuksköterskor, oavsett 

hur lång erfarenhet man har 

av PD, kommer till mötet. 

 

Och glöm inte att 
dela med dig av egna 
erfarenheter, lokala 
projekt etc (skicka in 
i förväg). 

 

Välkommen till PD i Praktiken på Haga slott 

28-29 september 2020 
 

 

Svensk Njurmedicinsk Förening – Arbetsgruppen för 

peritonealdialys:Eva Carlsson, Elena Fedchenko, Olof Heimbürger, 

Malin Isaksson, Ann-Cathrine Johansson, Stefan Melander 
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