
Caring for learning

10–11 november 2022 
Steningevik, Märsta
Resa till och från Steningevik tillkommer  
och bekostas av deltagaren själv. I enlighet 
med avtalet mellan Sveriges kommuner och 
Landsting och Läkemedels industriföreningen 
bekostar Fresenius Kabi arvodet till före-
läsare och kurslokal. Om du inte är i behov 
av logi, ange det i din anmälan så reduceras 
kursavgiften. Är du i behov av specialkost 
vänligen meddela Steningevik.

Utdrag ur programmet

•  Parenteral nutrition i praktiken, monitorering
och provtagning

•  Nutrition vid komplicerade kirurgiska fall

• Optimering för kirurgi och ERAS

•  Enteral nutrition vid övre bukkirurgi med
inriktning esofaguscancer

• Enteral nutrition i praktiken

• Patientfall

Kursavgift och anmälan
3.950 kr exklusive moms. I paketpriset ingår helpension  

i enkelrum inklusive alla måltider. Sista dag för anmälan är  

1 september 2022, men antalet platser är begränsat.   

Produkt information kommer att finnas tillgänglig utanför  

föreläsningslokalen. Du är välkommen att anmäla dig online. 

Klicka här så länkas du till sidan för anmälan

www.fresenius-kabi.se

Klinisk nutrition är ett komplext område under ständig utveckling. För att möta ett ökat behov 
och intresse för utbildning inom ämnet erbjuder vi KN-kursen – en tvärprofessionell internat-
utbildning över två dagar. Kursen syftar till att öka kunskapen i klinisk nutrition för dig som 
läkare, dietist eller sjuksköterska. Målet är att stärka dig i ditt arbete med att ge adekvat 
nutritionsbehandling till dina patienter. Vi vill också med denna utbildning främja nätverkandet 
mellan professioner och regioner genom utbyte av erfarenheter och “best practice“. Utbildningen 
tar upp både enteral och parenteral nutrition i teori och praktik, denna gång med på fokus på 
nutritionens roll vid kirurgi. 
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Dietister grundkurs  
inom KN

DIPEN 
En tvärprofessionell utbildning 
i klinisk nutrition med fokus kirurgi

KN-KURSEN – Inbjudan till kurs i klinisk nutrition

TILL: Läkare, sjuksköterskor och dietister inom hälso- och sjukvård
KOPIA: Berörd verksamhetschef 

Uppsala, maj 2022

Karin Nehm, produktspecialist 
epost: karin.nehm@fresenius-kabi.com 

mobil: 073-652 78 27 

Lovisa Rydergård, produktchef enteral nutrition

epost: lovisa.rydergard@fresenius-kabi.com

mobil: 070-033 56 02 

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4343584A77464A5A477740

