
	

	
	
 
	

 
 
Inbjudan till en unik mötesplats inom 
Njurvård - Nationella Njurkonferensen 2018. 
 
Nationella Njurkonferensen i Göteborg är sedan 1998 en unik mötesplats för 
personer med njursjukdom, donatorer, anhöriga, den medicinska professionen och 
industrin. Här finns en unik möjlighet att träffa en intressant målgrupp. 
 
I år 2018 är det den Elfte Nationella Njurkonferensen och den äger rum den 5-6 
oktober i Wallenbergsalen Konferenscenter. Hela programmet för Gelinsymposiet 
och för Nationella Njurkonferensen finns på www.njurkonferens.se  
 
Programmet inleds den 5 oktober med Gelinsymposiet där forskare som erhållit 
medel från Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond föreläser om forskning och 
resultat. 
 
Den Nationella Njurkonferensen den 6 oktober 2018 räknar i år med att samla drygt 
250 personer från hela Norden av vilka representanter för personalen inom 
njurvården utgör en betydande del, ca 40%. 
 
I samband med konferensen arrangeras en utställning där konferensdeltagarna kan 
ta del av forskning och framsteg och nyheter inom njurområdet. Antalet utställare är 
begränsat. 
 
Viktig utställning 
Nationella Njurkonferensens målsättning är att ge en ökad och breddad kunskap till 
personer med njursjukdom, närstående och till sjukvårdspersonal. Konferensens- 
utställningen är därför en viktig och uppskattad del i Nationella Njurkonferensen. 
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Följande ingår för en utställare 2018: 
• En yta om 4 m2, i anslutning till konferenslokalen, med framdragen el.  
• Presentation i konferenshandlingarna 
• Möjlighet att skicka med information i den ”Goodie-bag” som alla deltagare får.  
• Medverkan i Konferensrapporten som presenteras i tidningen Njurfunk 
• Presentation på konferensens hemsida www.njurkonferens.se samt på 

njurförbundet i Västsveriges hemsida under 2016. 
 
Pris för utställningsplats vid Nationella Njurkonferensen 2018 är 22 000 Kr, ex moms. 
Utställningen är öppen båda dagarna. Service och information för utställarna kommer 
att tillhandahållas av vår projektledare.   
 
Kontaktpersoner för utställare på Nationella Njurkonferensen är 
 

• Vår kanslist Ulla-Britt på Njurförbundet i Västsverige. Tfn 031-338 01 08 eller 
på info@njurkonferens.se 

• Anders Olsson, Ordförande i Njurförbundet i Västsverige, och projektledare för 
Nationella Njurkonferensen 2018. Tfn 0702-980 556 eller på 
anders.1953@telia.com  

• Hela programmet finns på www.njurkonferens.se, där man också anmäler sig. 
 
De attraktivaste platserna bokas först - välkommen till 2018 års upplaga! 
 
 

Den Nationella Njurkonferensen arrangeras av Njurförbundet i Västsverige, i 
samverkan med  

 
• Insamlingsstiftelsen Njurfonden,  

• Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond,   
• IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse 

• Västra Götalandsregionen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
	


