
INBJUDAN TILL KURS I KLINISK NUTRITION

BESKRIVNING: 
Internatkurs i klinisk nutrition.

MÅLGRUPP: 
Läkare och nutritionsteam.

MÅLSÄTTNING MED KURSEN: 
Kursen syftar till att öka kunskapen i klinisk
nutrition för att stärka läkaren och nutritions-
teamen i deras arbete med att ge en bra 
nutritionsbehandling. Utbildningen tar upp 
både enteral och parenteral nutritions-
behandling i praktik och teori.

DATUM:
20-22 april 2020.

PLATS: 
Nova Park Conference, Knivsta.

UTDRAG UR PROGRAMMET:
• Energi, anabolism, katabolism
• Protein, fett, kolhydrater
• Vitaminer och spårämnen
• EN och PN behandling i teori och praktik
• Nutritionsbehandling vid olika sjukdom-

stillstånd: kritiskt sjuka, tarm-, lever- och 
njursjukdom samt cancer

• Förändringsarbete inom sjukvårdens       
nutritionsrutiner - hur kan man göra?

• Workshop om nutritionsrutiner och patient-
fall

KURSAVGIFT: 
I enlighet med avtalet mellan Sveriges 
kommuner och Landsting och Läkemedels-         
industriföreningen bekostar deltagaren själv 
transfer till och från Nova Park samt logi, 
där ett paketpris med helpension i enkelrum 
5685 kr exkl. moms (inkl alla måltider och 
logi) erbjuds. För föreläsningar, kurslokal och 
studiematerial tas ingen kursavgift ut.

INTRESSEANMÄLAN: 
Antalet deltagare är begrän-
sat till 45 personer. Anmälan 
kan göras via: 
https://www.fresenius-kabi.
com/se/kurser/kn-kursen

ANTAGNINGSBESKED: 
Antagningsbesked skickas ut 
sista februari 2020. Anmälan är ej bindande.

Varmt välkommen med din anmälan önskar vi 
på Fresenius Kabi!

Glöm inte att inhämta godkännande från 
huvudman, vilket är en förutsättning för att 
delta i utbildningen i enlighet med avtalet
gällande samverkansregler mellan Swedish 
Medtech och SKL. Produktinformation 
förekommer under kursen.

Välkommen till KN-kursen - en
tredagarskurs i klinisk nutrition
För att möta behovet och intresset för utbildning inom klinisk
nutrition erbjuder Fresenius Kabi KN-kursen som en
internatutbildning under tre dagar. KN-kursen har en lång 
historia och har arrangerats av Fresenius Kabi sedan 1983.

Uppsala, maj 2019
Till verksamhetschef
Kopia till verksamheten

Sista dag 

för intresseanmälan är 

7 februari 2020
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