
Caring for learning

26–28 april 2023 
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 får Fresenius Kabi bekosta 
arvodet till föreläsare och kurslokal samt 
måltider i samband med en sammankomst 
arrangerad av eller i samarbete med industrin. 
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

•    Praktiska patientfall parenteral nutrition  
inklusive ”kniviga fall”

•   Nutrition vid tarmsjukdom

•    Nutritionsbehandling vid kakexi, onkologi  
samt kritiskt sjuka patienter

•  Enteral nutrition i praktiken

•  Enteral nutrition, tekniker och infarter

Kursavgift och intresseanmälan
6.195 kr exklusive moms. I paketpriset ingår helpension i  

enkelrum inklusive alla måltider. Antalet kursplatser är begränsat.  

I kursen ingår information om produkter från Fresenius Kabi.  

Du är välkommen att göra din intresseanmälan online. 

Klicka här så länkas du till sidan för intresseanmälan

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 DIPEN – en internatutbildning, 
exklusiv för dietister, som sträcker sig över tre dagar. Syftet med kursen är att ge dig 
som dietist en fördjupad kunskap kring klinisk nutrition och dess betydelse vid olika 
sjukdomstillstånd. Kursen tar upp både parenteral och enteral nutritionsbehandling i 
praktik och teori och främjar nätverkande och kunskapsutbyte mellan dig och de övriga 
deltagarna. Sista dag för intresseanmälan är 15 januari 2023. Antagningsbesked 
lämnas efter 1 februari 2023.
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Dietister grundkurs  
inom KN

DIPEN 
En dietistinriktad utbildning  
i parenteral och enteral nutrition

DIPEN – Inbjudan till kurs i klinisk nutrition

TILL: Dietister inom hälso och sjukvård
KOPIA: Berörd verksamhetschef 

Uppsala, december 2022

Ann Winther, produktchef parenteral nutrition

epost: ann.winther@freseniuskabi.com

mobil: 070612 43 32 

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4342504470404650467540

