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Inbjudan 
Utbildning för sjukvårdspersonal 

gällande Organdonation och Transplantation 
 

 
Plats:   Hotell Von Kraemer, Uppsala 
Tid: Torsdagen den 21 september 2017, kl. 09 - 17 (samt gemensam middag 

på kvällen) 
fredagen den 22 September  2017, kl. 08:30 - ca 13:00 

 
Nu har vi åter glädjen att inbjuda sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på 
intensivvårds-, operations- eller anestesiavdelningar inom OFO Uppsala/Örebro regionen, 
till vår utbildning om organdonation och transplantation! 
 

Under utbildningsdagarna får Du ett unikt tillfälle att diskutera och utbyta tankar om 
organdonation med Dina kollegor från andra sjukhus vilket brukar upplevas väldigt 
givande och lärorikt! Du kommer bland annat att få veta hur hjärndödsdiagnostik går till 
och hur man medicinskt omhändertar en organdonator. Donationsoperationen - är det en 
vanlig operation? Vad blir resultatet efter transplantationen? Hur kan vi stötta de 
närstående? 
 
Intresset för denna utbildning brukar vara mycket stort och vi tillämpar därför ”först till 
kvarn”! Det finns dock möjlighet att reservera platser och återkomma med namn längre 
fram, då höstens scheman och annat är färdiga. Obs, denna reservation är bindande! 
 
Sista anmälningsdag är den 21 augusti 2017. Kursavgiften är 750 kr exkl. 

moms/deltagare.  

 
I kursavgiften ingår kaffe med tilltugg, frukt, lunch på torsdagen samt middagen på 
torsdag kvällen. Inbetalning av kursavgiften till OFO sker efter genomförd kurs, 
kursledningen fakturerar Er. 
 
Ersättning för logi samt resor får Du ansöka själv om hos Din arbetsgivare. Vi har ett 
visst antal hotellrum ”prel-bokade” till våra deltagare, dessa rum måste dock bokas 
senast den 30/7 för garanterad plats/ bättre pris! Numret till Hotell Von Kraemer är : 
tel.018-495 99 00, ange bokningskod ”OFO”. Se till att ha era faktureringsuppgifter klara 
när ni kontaktar hotellet gällande bokningen ! 
 

Anmälan till kursen sker numera endast via e-post: linda.hedlund@akademiska.se 
(OBS: Vid anmälan var vänlig ange yrkestitel, om Du önskar delta på middagen, 
eventuella mat önskemål/allergier och faktureringsuppgifter). 
  
 

Varmt välkommen! 

 
Transplantationskoordinatorerna, OFO i Uppsala 
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