Gemensam träff för
Tonårsgruppen och Ungdomsgruppen
På Hotell Liseberg Heden i Göteborg träffades ungdomar från hela
landet under helgen 16-18 oktober. Ämnet denna gång var övergång
från barn- till vuxenvården.
Vi började med en middag på hotellet under fredagskvällen. Det var en uppsamlingspunkt för att få träffa både gamla och nya ansikten.
Även juniorgruppen från Barn och föräldragruppen hade
dykt upp för att ha en egen träff under helgen.

Bowling på kvällen
Efter en lång föreläsning med många frågor och svar gick
vi ut för att äta lunch på en indisk resturang.
På kvällen hade det förbokats bowlingbanor för oss, där vi
delade upp oss i olika lag. Efter bowlingen gickvi och åt en
trevlig middag.

Från barn- till vuxenvård
På lördagsmorgonen hade vi i tonårs/ungdomsgruppen
samlats för att lyssna på helgens föreläsare Eva Karlsson,
som är sjuksköterska, men arbetar nu som koordinator på
Drottning Silvias sjukhus (som hör till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg). Hon tog upp ett ämne som
blev uppskattat. Det ledde till både frågestund och diskussioner. Bland annat ville vi att man borde få gå över till
vuxenvård det året man fyller 20 år. Vi tog
även upp detta om att få en mjukare övergång
till vuxenvården.Vi önskade att man skulle
få boka en träff med både läkare från barnvården och nya läkaren från vuxenvården. Vi
tyckte att det var viktigt att den möjligheten
skall finnas. Vi som redan hade gått över till
vuxenvården kände att det skulle ha varit jättebra om vi fått den chansen.
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Från tonårsgrupp till ungdomsgrupp
På söndagen hade vi i programmet en gemensam diskussion i tonårsgruppen och ungdomsgruppen främst om hur
tonåringarna såg på att så småningom flytta över till förbundets ungdomsgrupp, och vad de ville ha ut av den verksamheten. Diskussionen blev väldigt bra och vi i ungdomsarbetsgruppen vill tacka för alla förslag och att ni yngre
ungdomar var så aktiva under diskussionen.
Tack för en trevlig helg och hoppas vi ses
mera i framtiden.
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Välkommen till
NATIONELLA NJURKONFERENSEN
9 – 10 april 2010
Arrangeras för sjunde gången och sker i samverkan mellan Njurföreningen i
Västsverige, Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond och
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Wallenbergsalen
Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 20A
GÖTEBORG

Två dagar med intressanta ämnen – bland annat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelinsymposiet den 9 april – med föreläsningar om aktuell forskning inom
transplantationsområdet
“Doktorer, patienter och andra konstigheter” – författaren och läkaren Rickard
Fuchs inleder konferensen den 10 april
Bra mat för hjärnan – professor Charlotte Erlanson Albertsson
Varför tar man inte sina mediciner – en vanlig orsak till avstötning
Transplantationer idag och i framtiden – flera föreläsningar
Etik inom hälso- och sjukvården – Daniel Brattgård, sjukhuspräst
Framtidens njurvård och dialys – flera föreläsningar
Framtidens accesser– konstgjorda kärl
Möte med patienten – utifrån både personal och patientperspektiv
Hur farlig är influensan för transplanterade?
Postertävling med pris för bästa poster
Sponsorernas utställningar
Båda kvällarna underhållning
Anmälan, utförligt program och annan information om konferensen se:

www.njurkonferens.se
www.njurkonferens.s
e
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Arvid Hedvalls Backe 4, 411 33 GÖTEBORG
Tel, 031-14 70 41, njvs@njurforbundet.s
njvs@njurforbundet.se
e
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