
Caring for learning

16 – 17 mars 2023 
Clarion Hotell Gillet, 
Uppsala
För farmaceuter inom hälso-  
och sjukvården

Fresenius Kabi bekostar, i enlighet med LER,  
förtäring, arvodet till föreläsare samt lokalkost-
nad inom ramen för kursen. Resa t/r till kursen  
i Uppsala anordnas och bekostas av deltagaren 
själv. Om du inte är i behov av logi, ange det i 
din anmälan så reduceras kurs avgiften. 

Anmäl dig till Ann Winther via mail senast den 
20 januari 2023, glöm inte ange specialkost. 

Utdrag ur programmet 

•  PN Compability – the basics and light protection

•  Drug additions to multi-chamber bags

•  PN compatibility FAQs

•  Clinical nutrition guidelines in cancer patients

•  Multidisciplinary care of a cancer patient – clinical 
patient cases through the eyes of a pharmacist and 
a nutrition doctor

•  Study visit at the global production site of 3CBs
by Fresenius Kabi in Uppsala Business Park

I kursen ingår information om produkter från Fresenius Kabi. 

Kursen startar den 16 mars med lunch på Clarion Hotell Gillet,  

därefter börjar föreläsningarna och dagen avslutas med middag.  

Förmiddagen den 17 mars består av föreläsningar, därefter äter vi  

lunch och kursen avslutas med studiebesök på vår fabrik i Uppsala.  

Besöket beräknas vara klart cirka klockan 16.00.

Kursavgift och intresseanmälan
1.200 kr exklusive moms. Betalning sker till Clarion Hotell Gillet,  
på plats eller via faktura. I paketpriset ingår helpension i 

enkelrum  inklusive alla måltider. Sista dag för anmälan är 20 
januari 2023, men antalet platser är begränsat. Vänligen notera att din 

anmälan inte  är bindande innan du har fått bekräftelse av oss.  

www.fresenius-kabi.se

Denna kurs riktar sig till farmaceuter och belyser parenteral nutition, stabilitet 

och blandbarhetsfrågor. Det är ett bra tillfälle att lära nytt samt utbyta  

er farenheter och knyta nya kontakter. Kursdeltagarna är från hela norden och 

kursen hålls på engelska.
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Dietister grundkurs 
inom KN

DIPEN 
Den 21:a upplagan av den nordiska kursen 
för farmaceuter – i år med tema onkologi

ALL IN ONE 
En kurs inom parenteral nutrition, stabilitet och blandbarhetsfrågor

TILL: Farmaceuter inom hälso- och sjukvård
KOPIA: Berörd verksamhetschef 

Uppsala, november 2022

Ann Winther, produktchef Parenteral Nutrition 
epost: ann.winther@fresenius-kabi.com 

mobil: 0706-12 43 32


