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ny suppleant

Tankar om
”Åttonde Nationella
Konferensen

Då har man tagit över. Det blir omöjligt att 
ersätta Birgitta. Det hon har gjort för föreningen 

är helt enastående. Det är faktiskt lite skrämmande 
att ta över rodret. Visserligen har och kommer jag att 
få god hjälp, inte minst av Birgitta själv, men ändå.

Det är väl på sin plats med en presentation för 
de som inte känner mig. Jag är njursjuk från 

födseln (Alport). Transplanterats två gånger, senast 
2008, däremellan behandlats med PD. Arbetar heltid 
som nationalekonom på Göteborgs Universitet. Det 
jag framförallt strävar efter är att förbättra njurvården i 
Västra Götaland. Vi har talat med Socialdemokraterna, 
Alliansen. Kommer att tala med Miljöpartiet och 
förhoppningsvis med Vänsterpartiet. Vi skall få en 
bättre njursjukvård i Västra Götaland!

Styrelsearbetet kommer att förändras. 
Vi i styrelsen kommer att arbeta i grupper. 

Tanken är att detta skall bidra till att specialist-
kompetens kommer att utvecklas (förhoppnings-
vis!). Vidare blir styrelsearbetet mindre känsligt 
för eventuell frånvaro t.ex på grund av sjukdom. 
Uppdelningen sker efter fyra delområden, ekonomi, 
påverkan, infoblad och PR, temadagar/aktiviteter. 

Medlemmar i styrel-sen är ofta med i mer än en grupp 
så det kommer att vara en aning flytande.

Den Åttonde Nationella Njurkonferensen gick av 
stapeln. Det var en alldeles speciell stämning, helt 

enkelt en väldigt bra konferens. De som har arbetat på 
konferensen har gjort ett fantastiskt bra jobb. Hoppas 
att de vill fortsätta. Och till hösten börjar vi att planera 
den Nionde Nationella Njurkonferensen….

I skrivande stund smattrar regnet gentemot rutorna. 
Vi fick ett kort smakprov på vad sommaren hade 

att erbjuda. Men efter solsken kommer regn! 

I början på den ljusa tiden nynnar jag ofta på ”den 
blomstertid som kommer” och låter barndomens 

nostalgi skölja över mig

”… med lust och fägring stor, Du nalkas ljuva  sommar 
då gräs och gröda gror”.

Jens-Henrik Madsen 

Ordföranden 
har ordet

Några ord om mig själv kanske är på sin plats. 

Isabel Brattkull heter jag och har 
figurerat i Info-bladet tidigare, 
bl a med mitt alster ”Dialys – himmel eller helvete?”. Jag 
valdes in som suppleant i styrelsen på årsmötet i mars 
och blev mycket smickrad över detta! I april fyllde jag 48 
år och jag känner att jag har många spännande år framför 
mig, allt som hänt mig till trots. Jag går på hemodialys på 
Lundby sjukhus tre gånger i veckan och det har blivit en 
rutin. Dialysen är min egentid där jag kan läsa så mycket 
jag vill, kan och orkar – och det är mycket, mestadels 
historia och kokböcker. 

Sedan 2011-01-27 är jag uppsatt på transplantationslistan 
men upplever inte att jag på något sätt ”sitter i sjön” utan 
har stort tålamod och tar en dag i sänder utan att räkna 
dagarna tills Sahlgrenska ringer.
Jag bor i Majorna i Göteborg tillsammans med min mor 
och äldre bror. Det är skönt att ha familjen omkring sig, 
inte minst när man behöver stöd och uppmuntran.

På min fritid är jag mycket engagerad i min älskade kör, 
Gothia Show Chorus. Vi sjunger övervägande barbershop, 
en fantastisk musikstil som det är både un¬derbart och 
utvecklande att sjunga. Den 4 maj åker vi till Västerås 
för att delta i skandinaviska mästerskapen för kvinnlig 
barbershopsång. Vi har erövrat många medaljer av 
skiftande valör och nu siktar vi på fler!

Jag hoppas kunna vara till nytta i styrelsen eftersom jag 
tycker om kontakter med människor, gärna vill informera 
om allt möjligt och älskar att skriva!

Väl mött i förbundet!

Isabel Brattkull

En liten presentation av en nyinvald suppleant...

En liten presentation av en nyinvald suppleant...
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MEDICINSKA FRÅGOR

Frågor besvarade av överläkare Gunnela Nordén 
Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Frågor & svar

Gunnela Nordén

Fråga 1: Jag är dialyspatient och står på väntelista 
för njurtransplantation. Nu har min dialysläkare 

anmält min granne, han som ligger i sängen bredvid min, 
då vi får dialys, till transplantation. Min granne har fått 
besked att han kommer att kallas till Transplantations-
mottagningen för information. Varför har inte jag fått 
komma på information? Vilka regler gäller?

Svar 1: Det är riktigt att vi inte kallar alla trans-
plantationskandidater till samtal och information.

Vi skulle egentligen vilja träffa alla, men har inte 
tillräckliga resurser för det.
Alla ”standardpatienter” accepteras därför till 
transplantation efter att vi noggrant har gått igenom 
och diskuterat deras transplantationsanmälan.
Alla ”riskpatienter” d.v.s. patienter som har ökad risk 
vid en transplantation kallas för samtal, bedömning och 
information. Det kan gälla en ökad risk för död efter 
transplantationen, ökad risk för rejektion (avstötning) 
eller ökad risk för förlust av transplantatet. Ibland kan det 
handla om att annan sjukdom hos patienten kan förvärras 
eller att patientens allmäntillstånd kan försämras.
Vi kallar dessa samtal för ”transplantationsbedömning”. 
Vid sådant samtal träffar patienter en transplantations-
medicinare för en noggrann genomgång, ibland även 
en transplantationskirurg, men alltid en transplanta-
tionskoordinator, vilket är en specialutbildad sjuksköt-
erska med särskilt ansvar för transplantations-
kandidater och levande donatorer. Med henne/honom kan 
patienten ha kontakt under väntetiden och vid eventuella 
frågor.

Fråga 2: Jag är transplanterad för 5 år sedan. Min son, 
som är 35 år, har diabetes sedan 2 års ålder. Han har 

just fått besked om att han bara har 15% njurfunktion och 
att han kommer att behöva dialys eller transplantation 
så småningom. Hans doktor tycker att han skall be att 
få en bukspottkörtel samtidigt så att han blir av med 
sin diabetes. Men, är inte det mycket farligare?

Fråga 3: Jag har diabetes sedan 15 år och är i dialys 
sedan 1 år. Jag gör Fn. olika tester för att kunna 

komma på väntelista för njurtransplantation. Jag har hört 
att om man har diabetes så kan man bli transplanterad 
med både njure och bukspottkörtel. Jag är 62 år och fö. 
frisk. Har jag någon chans till två organ?

Svar 2 och 3:  Dessa båda frågor handlar om buk-
spottkörtel- (eller pankreas-)transplantation och 

jag besvarar båda i ett enda svar.
Kombinerad njur- och bukspottkörtel-transplantation 
är ett större och tuffare ingrepp än njurtrans-plantation 
enbart. Det är två organ, som skall opereras in, det är en 
större mängd främmande vävnad som tillförs patienten, 
det är tekniskt mer komplicerat och det kräver tyngre 
immundämpande behandling den första tiden. Patienten 
behöver vara psykiskt och fysiskt stark för att klara av 
det hela.
För att komma ifråga för en sådan transplantation krävs 
att patienten har typ 1 diabetes. 

Typ 1 diabetes kallades tidigare barn- och ungdoms-
diabetes. Det är en sjukdom som drabbar individen före 
30 års ålder och som kännetecknas av total insulinbrist. 
Dessa patienter måste alltid ta insulin.
Typ 2 diabetes (tidigare kallat åldersdiabetes) drabbar 
personer mer än 30 år gamla. Dessa patienter har 
insulinproduktion, men de producerar för lite insulin med 
hänsyn till kroppens behov. De kan i allmänhet behandlas 
med tabletter, men ibland behövs insulin också.
För kombinerad transplantation måste patienten 
alltså ha typ 1 diabetes. Vidare skall patienten vara i 
huvudsak hjärt-kärlfrisk samt ej äldre än 50 år. Patienten 
får inte vara överviktig. Fr.o.m. i år har vi också kravet 
att patienten skall vara rökfri vid transplantationen. Till 
sist skall patienten vara angelägen och intresserad av en 
sådan transplantation.
Alla patienter, som är aktuella för kombinerad njur- och 
bukspottkörtel-transplantation kallas för transplantations-
bedömning (se svar 1) där vi bedömer deras lämplighet 
samt ger information om fördelar och risker. Många 
patienter drömmer om att slippa insulinpennan och att 
kunna äta hur dom vill, men det finns ett mera långsiktigt 
mål och det är att förhindra fortsatt utveckling av diabetes-
komplikationer.
Jag finner att patienten i fråga 3 inte kan komma ifråga då 
han sannolikt har typ 2 diabetes samt är 62 år.
Patienten i fråga 2 har typ 1 diabetes och kan därför 
passa, men det behövs fortsatt utredning för att se om 
han är lämplig.

Sommar och Sol
3/4 sida

”Nu närmar den sig
 – den härliga sommaren ! ”

”Nu närmar den sig
 – den härliga sommaren ! ”

Hur kan man då förebygga att 
problemen uppstår?

Det är en underbar tid vi går tillmötes med 
förhoppningsvis sol och sköna bad. Under flera år 
har vi i just detta nummer av INFO-bladet skrivit 
om solens påverkan på huden då man är njursjuk 
och transplanterad. 

Hudläkare Helena Gonzalez föreläste över ämnet 
”Hudbesvär, vanligt problem för transplanterade, nya 
behandlingsmöjligheter och profylax” på Nationella 
Njurkonferensen .
På senare tid har antalet hudcancrar ökat kraftigt i 
befolkningen. I stort sett har antalet fördubblats vart 
10: e år. 

Det finns tre former av hudcancer:
  – Basalcellcancer – växer lokalt där

     den sitter men ger så gott som aldrig
     upphov till dottersvulster.

  – Skivepitelcancer är något allvarlig-
     are och kan ibland ge dottersvulster.

  – Malignt melanom är den allvarlig-
     aste formen av hudcancer.

Sedan ett antal år tillbaka vet vi att människor som 
står på immundämpande medel (immunosuppression) 
har en kraftigt ökad risk att få skivepitelcancer och 
dess förstadier. Helena menade att det är den totala 
solmängden man fått under livet som har betydelse. 
Mediciner som gör att immunsystemet påverkas gör att 
huden återhämtar sig sämre än då en person som inte 
äter dessa mediciner solar sig. När det gäller malignt 
melanom har man dock ingen påtaglig riskökning. 
Problemen kommer ofta efter 5-10 år efter transplanta-
tionen och vi kan idag inte med säkerhet på förhand 
säga vilka som kommer att drabbas. Ett observandum 
utgör dock om man drabbas av förstadier till 
skivepitelcancer såsom aktinisk keratos, ( fnasiga, 
röda förändringar) samt riklig förekomst av vårtor.

Snö kan reflektera upp till ca 90% av solstrålningen, sand ca 25 % och vatten ca 10%, Att vara ute för att njuta 
av vår vackraste och ljusaste tid här i Norden befrämjar hälsan på många sätt, men man får anpassa sig efter 
förhållandena.  

Helena redogjorde för en studie som planeras starta angående en ny immundämpande medicin, Certican, som 
redan används i liten omfattning hos transplanterade. Mycket tyder på att Certican har en positiv effekt angående 
minskad skivepitelcancer.  
I konferensrapporten som kommer i Njur Funk nr 3 kan du läsa mer om denna studie. Spännande!!!

KONKRETA RÅD

Studier har visat att regelbunden använd-
ning  av solskyddskräm minskar risken att
utveckla skivepitelcancer och dess förstadier.
Det är naturligtvis viktigt med information när 
det gäller solvanor och några råd lämnas nedan. 

– Använd solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor, 
över 30, med skydd mot UVA och UVB och att den 
är behaglig att använda. Solskyddsmedlet är som ett 
komplement till kläder. Krämen skall strykas på 
huden i riklig mängd och man ska ha som rutin 
under vår och sommar och tidig höst att stryka 
på den i samband med att man borstar tänderna. 
Det kanske är molnigt på morgonen men soligt 
på eftermiddagen. Det är också bra att ha med sig 
solskyddsmedel oavsett vad för planer för dagen man 
har.

– Kontroll hos hudläkare bör ske inom två år efter 
transplantation. Därefter är det individuell uppföljning 
beroende på hur huden ser ut. De som får vårtor på 
handrygg och i ansiktet skall kontakta läkare för 
bedömning.

– Var försiktig kl. 11.00-15.00 när vi har sommartid. Det 
finns ingen ”säker” tid men 20-30 min kan vara ett 
riktmärke. Undvik att ligga på stranden och ”pressa”.

– Använd hatt, skjorta och byxor. Tätt vävda textilier har 
bäst solskydd. 

– Även reflekterat ljus på t.ex. en strand kan ge solbränna
– Använd solglasögon.
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Intervju med Ingrid Lindholm-Karlssson

Vi träffas då och då privat men det har blivit lite mindre 
av detta det sista. Åldern?  Men det viktigaste är ju 
patienterna, det är ju dem vi sätter i främsta rummet. Mår 
personalen bra och har det bra på sin arbetsplats då blir 
resultatet nöjda patienter. Jag har också haft glädjen att 
vara med om att starta dialys på SU/Mölndal, på SU/Östra 
och den nya dialysmottagningen på Sahlgrenska. Det har 
varit så roligt att flytta från avdelning 34 som var gammal 
och nedsliten till nya fräscha lokaler och patienterna 
tycker att det är så fint.

Vi fortsätter vårt samtal med att tala om ledarskap. 
Ingrid har sedan många år varit avdelningsföreståndare 
som det hette ”förr” och nu vårdenhetschef för PD-mot-
tagningen  (bukdialys, påsdialys), och för Hemodialysen 
(bloddialys).
Hon berättar att det viktiga är att jobba för att det ska vara 
så många bra förutsättningar som möjligt för personalen. 
- Som chef får man inte vara rädd att argumentera med 
ledningen i olika frågor. Jag arbetar för patienter och 
personal. Det kan handla om sådant som är viktigt för att 
få behålla personalen. Utvecklings och förbättringsarbete 
är också väsentligt och att man känner delaktighet. Jag 
försöker att lägga så bra schema som möjligt, det känns 
alltid lättare om personalen är nöjd med sin arbetstid. 
 

Eftersom mycket handlar om personalfrågor när det gäller 
att ha en bra vård så fortsätter vi med att diskutera hur det 
blir på dialysmottagningen i sommar. Ingrid tar upp hur 
svårt det är med att kunna erbjuda gästdialys. Hon berättar 
att det är lika svårt, ja omöjligt, med sommarvikarier i år 
som tidigare år. 

- Det tar tid att utbilda en ny dialyssjuksköterska och nästan 
lika lång tid för en undersköterska på en dialysavdelning, 2-
3 månader räknar man med och då klarar de sig någorlunda 
på egen hand men får inte arbeta ensamma. Som så många 
gånger tidigare skjuter personalen på sin semester och 
arbetar över för att patienterna inte skall bli lidande. 
- Fantastiskt att se denna lojalitet. Varför det blir så här 
beror bl.a. på alla neddragningar och därför är det viktigt 
för personalavdelningen att veta att det är ett måste att 
boka in semestervikarier redan tidigt på året och inte 
som nu i maj eller juni. Då är det för sent att lära upp nya 
dialyssjuksköterskor.

En av de mest intressanta frågorna till Ingrid är: ”Vad är de 
stora skillnaderna på dialys idag och på 60 - och 70 talet”?

- Jag började som dialyssjuksköterska på dialysen i 
Linköping, 1971 och där hade vi lite andra rutiner än här 
i Göteborg, men i stort sett var det samma. Att observera 
är att vår äldsta dialyspatient i Linköping var 48 år. Nu är 
dialys en etablerad behandlingsform och antalet patienter 
ökar. Patienterna mår bättre nu förtiden och klarar sig längre 
än förr. Det var framförallt ett annat övervakningssystem 
då. Eller rättare sagt, det fanns inget. Det var vi som var 
övervakningssystemet. Nu kan man ställa in maskinerna 

2011 - utsedd till ”årets chef!

Samtal med...Dialyssjuksköterskan
Ingrid Lindholm-Karlsson

En viktig trotjänare inom njurvården slutar nu sin 
tjänst som vårdenhetschef på Dialysmottagningen 130 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ingrid började 
här 1974 och vi tycker att det skulle vara spännande att 
höra om Ingrids långa erfarenhet och hur dialysvården 
har utvecklats under åren. Ingrid ger här sin bild av 
sina 47 år inom dialysvården.

Född: 1947
Yrke: Sjuksköterska, färdig 
sjuksköterska 1971 i Lund
Bor: I Nödinge
Familj: Man, en son och en 
hund som nu skall bli en av 
Ingrids promenad-kompisar.

Juryns motivering: ”Ingrid Lindholm-Karlsson 
utstrålar ett tryggt och ödmjukt chefskap men är 
ändå inte rädd för att fatta obekväma beslut. Ingrid 
uppmuntrar till utbildning och förbättringsarbete och 
tar tillvara medarbetarnas kompetens genom att aktivt 
verka för utvecklings- och kvalitetsarbete. Detta har lett 
till en stabil ekonomi för verksamheten. I arbetet med 
det balanserade styrkortet är Ingrid handlingskraftig 
och inte rädd för nytänkande när arbetet inte lett 
till önskvärt resultat. Resultaten i medarbetar- och 
patientenkät visar båda på mycket höga resultat. 
Att dessutom efter 30 år som chef fortfarande visa 
engagemang, vilja att leda och utveckla sin verk-
samhet är stort!”

Vi börjar vårt samtal med att tala om varför hon valde att bli 
sjuksköterska. Ingrid berättar att hon av en slump började 
arbeta som sjukvårdbiträde 1965 och redan där kom hon i 
kontakt med dialys. Detta var något som fascinerade henne 
Hon utbildade sig sedan till   dialyssjuksköterska.      

- Jag ville vidareutbilda mig, få mer kunskaper och 
utbildade mig till sjuksköterska. Att få arbeta med dialys 
var en ”dröm”, jag älskar teknik. Allt var roligt och nytt, 
det rådde en pionjäranda som var spännande och det blev 
många nya utmaningar. 

Att stanna på samma ställe under så lång tid måste bero på 
något och jag ställer frågan vad det är som är så speciellt 
med denna avdelning?

- Eftersom jag älskar mitt arbete så är det också lättare att 
vara positiv och det finns mycket glädje på avdelningen. 
Stämningen på en arbetsplats är oerhört viktig, att man 
tycker det är roligt. Men mitt i allt så är det mycket allvar 
och då är det väsentligt att man kan tala med varandra. 

Intervju med Ingrid Lindholm-Karlssson

på ett helt annat sätt än vad vi kunde då. Allt i stort sett 
övervakas. Då fick man själv te.x  kontrollera blodet så 
att det inte koagulerade.  Man tog lite blod i ett rör och 
skakade det framför fönstret för att se om det var ok eller 
om man skulle ge heparin. 

- För att få tillgång till blodbanan hade patienten en s.k. 
AV- Shunt. (se faktaruta) AV-   Fisteln kom 1966 men 
det dröjde en tid innan den började användas. Patienterna 
hade långa dialyser, ca.7,5 upp till 20 timmar 2 gånger i 
veckan. Alla hade i stort sett väldigt lågt Hb, (blodvärde) 
och de fick väldigt många blodtransfusioner. EPO, 
(se faktaruta) fanns ej att tillgå förrän i mitten av 1980-
talet. Det är en av de största händelserna för njursjuka, 
att slippa gå omkring med ett Hb på 45- 50, detta ökar 
naturligtvis livskvaliteten otroligt.  Hepatit B spred sig 
som en löpeld på avdelningen, både bland patienter och 
personal, många av oss var väldigt sjuka. Vaccin fanns 
ej! Dialysvätskan, vatten och salter, blandades för hand i 
stora grytor och detta värmdes upp till 37 grader. Då fanns 
ingen vattenrening vilket gjorde att aluminium lagrades 
i bl.a. hjärnan och man kunde se demens symptom hos en 
del dialyspatienter.  Likaså var det inte som nu bikarbonat 
tillsatt i dialysvätskan vilket gjorde att levern fick arbeta 
mycket för att omvandla acetatet till bikarbonat vilket 
gjorde att levern fick arbeta mer. Man tror idag att det 
illamåendet som man hade förr berodde på att det inte 
var tillsatt något bikarbonat i dialysvätskan. Förr var det 
väldigt vanligt med blodtrycksfall och kramper, men p.g.a. 
bättre dialys har även dessa problem blivit färre.

Vi fortsätter att tala om hur mycket det är som har 
förändras till det bättre men att det fortfarande är en hel 
del som måste utvecklas. Ingrid berättar vidare om att det 
då bara var vissa personer som fick dialys. Man skulle inte 
ha någon annan sjukdom. Hjärtsjuka och de med diabetes 
fick inte dialys förrän i slutet av 70-talet. Man skulle alltså 
vara ”friskare”, det blev ett urval av de som fick dialys. De 
patienter som var äldre än 50 år på 60-talet fick ingen hjälp, 
Ingrid berättar att det var hemskt då hon även upplevde en 
patient som var drygt 20 år med en systemsjukdom som 
inte fick någon behandling.  

- Då kan vi tänka vad resten tog vägen 

Som tur är, resonerar vi, så har dialysmaskinerna 
utvecklats och blivit allt mångsidigare och effektivare. 

Vi behöver inte skriva provsvar för hand och många 
fler lever längre.

Jag tar upp de sparbeting som ålagts njurmedicin 
inklusive dialysmottagningen och det att några patienter 
på Sahlgrenska fått gå ner från 3 ggr/vecka till 2 ggr/
vecka. Sedan många år, redan i slutet på 70-talet fanns 
stora resursbrister inom dialysvården. Vissa kliniker 
erbjöd endast 2 dialyser/vecka och påtalade att detta var 
tillräckligt. Vi, Njurförbundet Västsverige, startade en 
kampanj om att 3 ggr/vecka var det som måste gälla. Vi 
fick rätt och snart erbjöds alla dialyserande 3 behandlingar 
i veckan. 

Ingrid och jag diskuterar dialysbehov och kvalitet och jag 
framhåller att nu 2012 är det åter en del som får behandling 
2 gånger per vecka. Ingrid menar att det bara är de som har 
restfunktion i sina egna njurar som får behandling 2 ggr/
vecka på Sahlgrenska.

Jag avslutar vår frågestund med att be Ingrid berätta om 
något av hennes bästa minne när det gäller det arbete som 
hon älskar. Det blev när vår förening första gången erbjöd 
de personer och deras närstående en rekreationsresa 
utomlands.

- Efter några års planering gick den första utlandsresan 
för de som hade dialys till Rocas Rocas i San Augustin på 
Gran Canaria. Året var 1975 och vi var där i 7 veckor. Vi 
packade stora koffertar med filter och slangsätt, men också 
föreningens dialysmaskiner som genom SAS godkännande 
transporterades till Gran Canaria och smugglades in i 
landet. Förbjudet att bedriva sjukvård på spansk mark… 
Vi hade 2 bungalows med en dialysmaskin i varje.
När General Franco dog så smugglade vi hem maskinerna 
och allt annat material. Den enda incidenten var att en bröt 
armen. Det var härliga och spännande veckor.

Jag önskar Ingrid en skön sommar och tackar henne 
för att hon berättat om den fantastiska utveckling 
som har skett inom dialysvården sedan 60-talet och  
hennes”kärleksfulla”  berättelse om sitt arbete. Vi är 
överens om att fortsatt utveckling måste ske inom 
njurvården för bättre överlevnad och en god livskvalitet 
för personer med njursjukdom. 

Birgitta Månsson

Dialysgryta där dialysvätskan 
blandades för hand.

Så såg dialysfilterna ut i slutet 
av 60-talet.

Fakta-ruta
Erytropoietin (EPO) bildas i njurarna och när de 
inte fungerar normalt sjunker njurarnas förmåga att 
bilda röda blodkroppar. 

AV-Shunt – sk Scribner shunt användes på 
60-talet. För att kunna ge dialys måste man 
ha tillgång till blodbanan.  En plastslang 
opereras in i en artär och en i en ven och 
de sammanbinds med ett u-rör. 
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HÄNT SEN SIST...Världsnjurdagen - Skövde - Göteborg

Världsnjurdagen i Skövde 7 mars 

Birger Joräng inledde kvällen med att hälsa alla 
välkomna och förklarade varför de uppmärksammade 
Världsnjurdagen den 7 mars och inte den 8 mars då dagen 
firades.  (Lokalen var upptagen den 8:e).  Han informerade 
om att man kan hitta mer information om donation på 
Donationsrådets hemsida och bollade sedan vidare ordet 
till Ingela Lundberg och Maria Bromander som är 
sjuksköterskor på njurmedicin i Skövde. De hade även 
med sig Joakim Dahlund som har donerat en njure till 
sin mamma. Informationen handlade om donation från 
levande givare. 

Man räknar med att utredningen för givaren ska ta 
3-4 månader nu. Man har på KSS försökt minska ner på 
väntetider för röntgen och olika provtagningar. Dessa 
har tidigare kunnat dra ut på tiden eftersom givaren är 
en frisk människa och att man inte har sett att det är en 
annan sjuk människa bakom som väntar. De beskrev hur 
donationsutredningen för donatorer i Skaraborg går till 
och den utförs i både Skövde och viss del i Göteborg. 
Man har föreskrifter från Socialstyrelsen att följa vid 
dessa utredningar så de ska göras på samma sätt i hela 
Sverige. 

Joakim flikade in med berättelser från hans upplevelser 
från den tiden där han inte kände en tvekan för att ställa 
upp för sin mamma. Han berättade om dagen efter 
operationen då han låg i sängen och fick hjälpas upp. 
Hans mamma var uppe snabbt och hade nästan inga 
besvär. Detta är ju något som de flesta av oss känner igen 
som har varit med om samma sak. Joakim mår bra nu 
och känner inte av något av det som hänt. Donatorerna 
får gå igenom en hälsokontroll på njurmedicin var 5:e år. 
Det uppkom även frågor om detta, bl.a. att det kan ta upp 
till ett år för utredningen att bli klar. Detta kan bl.a. bero 
på dels status hos donatorn eller mottagaren.

Ingela Fagerström, kurator på njurmedicin fortsatte 
och berättade om den psykosociala utredningen och 
ekonomiska rådgivningen man går igenom inför 
donation. Hon tycker att man inte kan minska ner för 
mycket på utredningstiden eftersom givaren behöver 
kunna hänga med genom processen och hinna med i 
tanken. 

Syftet med utredningen är att utreda donatorns inställning 
till att donera, det bygger på frivillighet, och den ska 
skydda donatorn. Samtalet grundar sig på riktlinjer. Den 
ekonomiska rådgivningen bygger på att man som donator 
inte ska gå med ekonomisk förlust.
 

Den sista föreläsaren var Annika Höglund, sjuksköterska 
på IVA, som informerade om donation av organ och 
vävnader. Inom Skaraborgs sjukhus ska det finnas 
en läkare och sjuksköterska på IVA som är ansvariga 
för detta. Alla kan donera och man tar tillvara på alla 
cirkulatoriska organ samt vävnader. De kriterier man 
går efter är enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Hjärnans 
stora nerver ska vara ur funktion och man har 24 timmar 
på sig att genomföra utredningen om donation. Personen 
ska avlida under respiratorvård så man lägger inte någon 
i respirator för att få organ. Det är viktigt att den avlidnes 
önskan ska framkomma. Om den inte är känd så går frågan 
till de anhöriga. För att underlätta för de anhöriga 
är det viktigt att uppmana människor att aktivt ta 
ställning, prata, dela ut donationskort eller anmäla 
sig till donationsregistret. 

Birger Joräng avslutade mötet 
med att tacka föreläsarna med 
varsin blombukett.

Tina Kjellgren

– Årets tema var: Njurdonation – Vem ger, vem får? –

– Transplantation och donation av njurar i fokus  –Världsnjurdagen i Göteborg 8 mars 
- Att vara transplanterad ger ett nytt sätt att se på 
livet, menar Peter Carstedt, som fått en ny njure via 
transplantation. Den 8 mars firades Världsnjurdagen. 
Dagen till ära anordnades föreläsningar med njuren 
i fokus.
 

Världsnjurdagen firas den andra torsdagen i mars 
varje år och uppmärksammas världen över. Syftet 
med dagen är att lyfta fram njurens betydelse för 
människans hälsa och att peka på att njursjukdom 
faktiskt är ett globalt hälsoproblem. Temat för årets 
Världsnjurdagen var transplantation och donation.     
Seminariet inleddes med att Hans Herliz, professor och 
överläkare vid njurmedicin, gav åhörarna en bakgrund 
till Världsnjurdagen.

 -Kronisk njursjukdom är vanlig, farlig och behand-
lingsbar, menade Hans Herliz.
 

Detta menar han är huvudbudskapet för Världsnjur-
dagen. Herliz gav även en liten inblick i de vanligaste 
njursjukdomarna. Efter det följde fyra korta föreläsningar 
samt en paneldiskussion, allt på temat transplantation 
och donation.
 

Charlotte Lovén från donationsenheten på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset föreläste om donation från en död 
givare. Hon poängterade även vikten av att ta ställning i 
frågan om organdonation.
  

- I Sverige dör cirka 90 000 personer per år, trots 
det skedde bara 145 organdonationer förra året, 
påpekade hon. Forts. på sidan 16...

Om Njurförbundet Västsverige...

Njurförbundet Västsverige...

Som medlem i Njurförbundet Västsverige får du vår tidning INFO-bladet, som utkommer fyra gånger per 
år och som är en viktig källa för information och för att få kunskap inom njurmedicin och transplantation. 
Detsamma gäller Njurförbundets tidning NjurFunk som även den utkommer med fyra nummer per år. 
Våra arrangemang brukar subventioneras för medlemmar och vi kan erbjuda en hel del olika aktiviteter. 
Hos oss finns det alltid någon du kan tala med och ställa frågor till. Det lönar sig alltid att vara medlem!

Medlemsavgift 250 kr för vuxna 50 kr för ungdom under 18 år

Hjärtligt Välkommen som medlem!

... är en regionförening i Västra Götalands län 
    och Norra Halland inom Njurförbundet

Att arbeta för att de som drabbats av njursjukdom i Västsverige får den bästa vården

Att medverka till att de med njursjukdom får tillgång till rekreation och rehabilitering

Att bevaka sociala rättigheter

Att arrangera sammankomster, studiecirklar, seminarier och resor

Att upplysa om förebyggande njursjukvård

Att tillvarata de speciella frågor som rör alla som har nedsatt njurfunktion

Att tillvarata barn och ungdomars speciella frågor

Att verka för ett aktivt forsknings-och utvecklingsarbete

Att sprida information om betydelsen av organdonation och transplantation

Att erbjuda närstående ett meningsfullt deltagande i vår verksamhet

Vår målsättning är:

Föräldragruppens organisationsidé:
- Att sprida kunskap och information
- Förbättra njursjukvården
- Skapa gemenskap

Vi i föräldragruppen tar gärna emot förslag 
på verksamhet som kan göras lokalt här i 
Västsverige.

Ta kontakt med Kristina Andersson

E-post: kristina andersson@kungsbacka.se

Var med och påverka din familjs situation genom 
föräldragruppen inom Njurförbundet Västsverige!

Detta är en del av vad barn- och föräldragruppen 
arbetar med på riksplanet.

Hej alla barn! – och föräldrar till ett barn med njursjukdom –

Ett av våra viktigaste mål är att arbeta med intressepolitiska frågor.
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FÅNGA DAGEN 

- LÄS EN BOK -

KULTURSIDAN

Judith Lennox
NATTENS HJÄRTA
En spännande och romantisk berättelse om odödlig 
kärlek
Svek och sorg men också om äkta vänskap. Boken 
utspelar sig under Andra världskriget.

Meidal, Björn
GOD DAG MITT BARN!
Berättelsen om August Strindberg, Harriet Bosse
och deras dotter Anne-Marie. Den innehåller 
Strindbergs brev och Anne-Maries svar i ett historiskt 
äventyr. 
Anne-Marie fyllde 100 år den 25 mars 2002.

Jan Mårtensson
SAFARI MED DÖDEN
En kulturell och spännande kriminalroman i Homans 
anda och katten Cleo. Lättläst och lite långsam.

Vad de flesta av oss behöver är någon
som får oss att göra vad vi kan

Det kostar ingenting att le mot en främling

Ingenting är mera värdefullt
Än den här dagen ” Goethe”

Man måste ha gått igenom åtskilligt
För att ha barnasinnet kvar 
”Gunnar Ekelöf”

Recension av Karin Bergvalls ”En njure flyttar hemifrån”

Boken ”En njure flyttar hemifrån” är Karin Bergvalls 
personliga berättelse om hur och varför hon donerade 
en njure till sin bror. 

Boken är både insiktsfull och spännande. Försökte 
slöläsa samtidigt som jag tillsammans med min fru 
såg Skavlan en fredag kväll efter en intensiv vecka på 
Sahlgrenska. Blev dock så gripen av boken att Skavlan 
blev utkonkurrerad och kunde inte sluta förrän jag läst 
ut alla 181 sidor. Boken är skriven i dagboksform men 
inleds med ett annorlunda upplägg där Karin vrider och 
vänder på sina tankar och känslor inför en donation i 
form av 10 skäl att donera och 10 skäl att inte donera 
en njure. Boken avslutas även med en faktadel kryddade 
med Karins egna erfarenheter och reflektioner som säkert 
kan vidga perspektiven inför utvecklingen av framtidens 
donationsrutiner.

Initialt är Karin en av flera närstående som erbjuder sig 
att donera men så småningom faller de andra bort av olika 

skäl. Sedan krånglar det från sjukvårdens sida och Karin 
får ligga på för att något skall hända. Parallellt pågår livet 
med årstidernas växlingar och olika projekt privat och på 
arbetet samt egen akut sjukdom.

Efter provtagning visar det sig att Karin och hennes 
bror matchar varandra bra men olika blodgrupper gör 
att Karins brors blod måste tvättas från antikroppar 
några gånger före transplantationen.

Den fortsatta utredningen med samtal och olika test 
innebär att Karin får uppleva vårdens olika kantigheter 
och hur små detaljer i tonfall och agerande från 
personalens sida har oändlig betydelse i hur man som 
utlämnad främling i vårdapparatens byråkrati kan känna 
sig totalt överkörd. 

Mitt i allt skall Karins 50-års firande, start av eget bok-
förlag och en spirande författarkarriär få rum. Samtidigt 
blir det allt mörkare ute och hösten övergår i vinter och 
Kung Bore slår till men Karin vägrar ge upp och bär in 

ved och eldar i sin kakelugn. Hur skall 
allt falla plats och transplantationen 
kunna bli av? Ja, jag tror att Karins 
observations- och inlevelseförmåga, 
som ibland kan utgöra en viss börda, 
oftast verkar ge Karin en styrka som 
medför att allt trots allt samverkar till det 
bästa och Karin och hennes bror lyckas 
landa optimalt förberedda både fysiskt 
och psykiskt och transplantationen kan 
äga rum.
 

Så är den stora dagen inne och allt 
flyter på enligt plan. Något blodvärde 
fattas och efter viss fördröjning kan 
Karin efter lite ”kill” i näsan sövas ner. 
Operationen går utan missöden och 
efter visst mankemang kan Karin och 
hennes bror dagen efter ingreppet vandra 
med myrsteg tillsammans i korridoren med handen på 
var sitt droppstativ. Markus som är Karins kirurg dyker 
upp titt som tätt och ser att allt är som det skall. Karin 
undrar om han jobbar jämt? Oro över domningskänslor 
nedanför snittet kan lugnas med beskedet att ytliga nerver 
blev avskurna vid snittet men att de kommer att läka.

Efter knappt en vecka blir det hemgång för Karin men 
brodern får vänta ytterligare några dagar för att tvätta 
bort antikroppar. Därhemma ställer Karins grannar 
upp med mat och snöskottningshjälp. Hemtjänsten visar 
sig vara mer belastning än hjälp och även här blir det 
grannar som ställer med inköpen. Karin testar att köra 
sin egen bil och det visar sig fungera och rörelsefriheten 
ökar. Vänner och släktingar förgyller rehabiliteringen 
med pizza och konsert. Ett tillfälligt lån måste ordnas 
på banken då Försäkringskassan och Landstinget dröjer 
med sina utbetalningar.

Efter några månader vidgas cirklarna 
med guddotterdotters dop i Norrland 
och Blå vägen, Narvik och midnattssol. 
Under sommaren kommer beskedet 
om ett nytt jobb med start i början 
av hösten men fortfarande hackar 
ekonomin med studielån som samlat på 
sig förseningsavgifter och svårigheter 
att klara vardagens utgifter när utlovade 
ersättningar fördröjs.
Ett direkt citat ur epilogen med Karin 
egna ord passar som en sammanfattning 
av bokens innehåll tycker jag:

”Det är nu nästan två år efter 
transplantationen genomfördes. Både 
min bror och jag själv mår bra. Vilket 
naturligtvis gör mödan värt allt besvär. 

Men det skulle det gjort även om det 
inte hade gått lika bra. Jag kommer för alltid bära med 
mig bilden av min bror direkt efter operationen där han 
sitter nonchalant tillbakalutad i stolen med ena foten på 
det andra knät och pratar i telefon med ett stort leende i 
ansiktet”.

Avslutningsvis skulle jag vilja anbefalla ”En njure flyttar 
hemifrån” till läsning då jag vet att alla oavsett bakgrund 
kommer att få många härliga aha-upplevelser men kanske 
av olika skäl. Boken skulle även kunna användas i en 
studiecirkel och vara utgångspunkt för samtal kring egna 
erfarenheter av att vara patient, donator, anhörig eller 
vårdanställd.

Johan Holmdahl, överläkare 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Recension av Karin Bergwalls - ”En njure flyttar hemifrån”
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Göteborg 13 -14 april
Den första Nationella Njurkonferensen hölls 1998 
och nu har den åttonde konferensen genomförts. 

Årets tema var ”Kvalitet i livet och i vården”. Även i år har vi fått mycket positiv 
respons att det varit många intressanta och givande föreläsningar, och man 
framhåller även vikten av det personliga mötet med gamla och nya vänner – inte 
det minst viktiga på denna och tidigare njurkonferenser. 

Att medlemmar och företrädare för njurvården träffas och umgås på ett 
jämställt sätt  har blivit ett av Nationella Njurkonferensernas kännemärke. 
Det finns ingen annan konferens där så sker.

Vi ger här ett smakprov från konferensen, men i 
NjurFunk nr 3 får du en konferensrapport som 
docent Jarl Ahlmén skriver.

Fredagen inleddes med Gelinsymposiet som sedan år 
2002 varit en traditionsenlig inledning av Nationella 

Njurkonferensen i Göteborg. Årets symposium hölls i 
Wallenbergsalen vid Sahlgrenska Akademin inför cirka 
150 åhörare. Programmet bestod av fyra föreläsningar 
där samtliga föreläsare antingen är mottagare av 
forskningsbidrag eller stipendier. Med. dr Ehab Rafael, 
Karolinska Universitetssjukhuset, inledde med ett 
föredrag med titeln Levertransplantation snart 50 år – vad 
kan vi idag? Ehab Rafael fick Gelinstipendiet 2010 för att 
vistas i Toronto och utveckla sin kompetens inom lever- 
och pankreastransplantationer.

Övriga föreläsare var fil dr. 
Madeleine Nilsson, Drottning. 
Silvias Barn- och ung-
domssjukhus, som talade om 
transplanterades uppfattning om 
rejektioner, avstötning. Marie 
Felldin och Bengt Gustavsson 
som båda är specialistläkare vid 
Transplantationscentrum på SU 

föreläste om utvecklade metoder att genomföra pankre
astransplantationer . Susanne Lundin som är professor i 
etnologi i Lund hade fått akut förhinder att delta och hon 
skulle ha förläst om orsaker till att svenskar köper njurar 
utomlands

Symposiet avslutades med diplomutdelning till de två 
senaste årens stipendiater.

Mer information finns på www.gelinfonden.org. 

Lördagen inleddes med att Birgitta Månsson, 
ordförande för konferensen, hälsade alla välkomna 

och speciellt välkomnade hon våra föreläsare. Birgitta 
poängterade att deras föreläsningar ger oss förutom nya 
kunskaper och nyheter även livslust och hopp att orka gå 
vidare trots sjukdom. Ett speciellt tack riktade hon till 
våra sponsorer och samarbetspartners som gjort denna 
konferens möjlig och inte att förglömma till en mycket 
låg deltagaravgift. Eftersom en del i dagens program 
handlar om kvalitet i vården i en krympande ekonomi 
tog Birgitta upp hur njurvården såg ut i slutet av 60-
talet då det inte var självklart att alla kunde få dialys och 
att det är förvånande att det då liksom nu talas väldigt 
mycket om sparbeting. Hon framlade vikten av att alla 14 

Från vä: Gunilla Gelin Thorstenson, Håkan Hedman, ordförande Gelinfonden, 
Anne Flodén, stipendiat 2011, Johan Gelin, v. ordförande i Gelinfonden, Ehab 
Rafael, stipendiat 2010. Stipendiaterna Emma Höglund och Annette Lennerling 
var förhindrade att ta emot sitt diplom.

Johan Gelin, v. ordf. i Gelinfonden och Håkan Hedman, ordf. Gelinfonden

Marie Felldin

Göteborg 13 -14 april
Den föDen föDen f rsta Nationella Njurkonferensen hölls 1998 
och nu har den åttonde konferensen genomföttonde konferensen genomföttonde konferensen genomf rts. 

Årets tema var ”Kvalitet i livet och i vården”. Även i år har vi får har vi får har vi f tt mycket positiv 
respons att det varit många intressanta och givande fönga intressanta och givande fönga intressanta och givande f reläsningar, och man 
framhåller även vikten av det personliga mötet med gamla och nya vänner – inte 
det minst viktiga på denna och tidigare njurkonferenser. 

Att medlemmar och företrädare för njurvården träffas och umgmedlemmar och företrädare för njurvården träffas och umgmedlemmar ås på ett 
jämställt sätt  har blivit ett av Nationella Njurkonferensernas kännemärke. 
Det finns ingen annan konferens där så sker.

Åttonde Nationella Njurkonferensen

regionföreningarna inom Njurförbundet måste informera 
beslutsfattare och politiker vad det VERKLIGEN innebär 
att vara njursjuk och framförallt att ha dialys. Det handlar 
om liv och död inte om pengar!
Därefter lämnade hon ordet till vår gästföreläsare 
Barbro Lennéer Axelson. Du kan läsa mer om hennes 
föreläsning i Isabel Brattkulls ”Några tankar om Åttonde 
Nationella Njurkonferensen. Socialstyrelsen

Efter kaffepausen kom det som många såg framemot 
– Lennart Persson från SVT som debattledare. 

Han inledde med att säga att det som skall debatteras är ett 
mycket angeläget ämne eftersom det handlar om liv och 
död och hur vården skall klaras i en krympande ekonomi. 
Panelen som bestod av Lena Hallengren, (S), Kenneth 
Johansson  ( C ), Håkan Hedman, förbundsordförande,  
Annie Rinaldo, Njurförbundets ungdomsgrupp, Mia 
Berglund ssk och fil.Dr. och Bengt-Åke Henriksson, 
intensivvårdsläkare fick svara på många frågor angående 
dialyssituationen och om organdonation. Lennart Persson 
ställde frågan om hur det går med patientsäkerheten och 
kvaliteten då det sker så mycket besparingar.  Håkan 
talade bl.a. om att Sverige har lägst antal sängplatser i 
Europa och hänvisade till Gunnar Moas, socialstyrelsen, 
föreläsning om att det sker 105 000 vårdskador om året 
och att det innebär att det blir 63 000 extra vårddygn. 
Han menar att detta gör att patientsäkerhetsfrågorna är 
oerhört viktiga att arbeta med. Lennart Persson frågade 

Annie Rinaldo som blev njursjuk redan vid födelsen 
och som sedan 10 år är njurtransplanterad, om hennes 
upplevelse att vara njursjuk. ”Idag är jag  ”hög på livet” 
och hon myntade även uttrycket ”sjukt bra”.  

Anna Forsberg, professor och sjuksköterska i Lund, 
talade under rubriken ”Den motivstyrde patienten”. Hon 
menade att all vård skall vara personrelaterad. Det är 
viktigt att tänka på att när en person blir njursjuk så blir 
han/hon  inte sin njursjukdom. 

Mårten Segelmark, professor i njurmedicin från 
Linköping talade över ämnet Nya rön och utveckling inom 
njurmedicin. Mårtens eget namn på föreläsningen blev ” 
Ekonomisk tillväxt ett hot mot njurarna” – Han menade 
att den Amerikanska livsstilen ger mer njursjukdom och 
fler i dialys. USA har 3 ggr så många i dialys som Sverige, 
vi har 100 personer /miljoner invånare. 
Transplantationskirurg, Lars Mjörnstedt, talade under 
samma rubrik som Mårten men med inriktning på 
transplantation. Det som var intressant att höra var 
att man har en ny teknik då det gäller att kontrollera 
antikroppar. Många personer som är på väntelistan har 
antikroppar och därför måste givarens blod testas mot 
mottagarens, s.k. korstest. Vilka vävnadsantikroppar 
den personen har antikroppar mot. När det gäller att få 
en njure finns inga åldershinder, det är om personen är 
medicinskt lämpad som man primärt utgår ifrån.

Det var många intressanta föreläsningar vi fick ta del 
av och docent Gregor Guron framhöll även han att 
livsstilsförändringar är viktiga för att förhindra hjärt-
kärlsjukdom som är mycket vanlig hos personer med 
njursjukdom. 
Hudläkare Helena Gonzalez talade om hudbesvär och 
problem för transplanterade, mer om detta kan du läsa i 
ett särskilt avsnitt på sidan 5. 

Åttonde Nationella Njurkonferensen
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Åttonde Nationella Njurkonferensen

NÅGRA TANKAR OM DEN ÅTTONDE
NATIONELLA NJURKONFERENSEN

Det var med märkvärdigt stor förväntan jag trasslade mig 
från spårvagnen och uppför backen till Medicinaregatan 20A. 
Ovannämnda njurkonferens, alltså den 8e i ordningen, var 
något jag hjärtans gärna ville vara med på, så gärna att jag till 
och med bytte dag för dialys. Många in-tressanta punkter stod 
på programmet och jag har länge känt att jag behöver sätta mig 

mer in i vad allt det här egentligen handlar om. Det var kort sagt 
ett utmärkt tillfälle att bilda sig, kanske knyta lite kontakter och 
se vad som bjuds för oss med njursjukdom idag!

Fredagseftermiddagens Gelin-symposium inleddes med 
registrering, mingel, fika och underbart goda smörgåsar. Jag 
förhörde mig om det fantastiska brödet, som tydligen bakas i 
huset och baseras på vetesurdeg. 

Det var mycket folk och några utställare hade packat upp sina 
produkter. Även vi från Njur-förbundet Väst hade ett välfyllt 

Vi ställde ett par frågor till 
en av våra samarbetspartners.
Ann-Marie Held från Novartis/Sandoz 
vars produkter bl.a. är olika läkemedel 
som används inom transplantations-
området för att förebygga rejektion, 
avstötning.

Vad är din uppfattning om konferensen?
Trevlig och många intressanta föredrag! Mycket spännande 
med paneldiskussionen där både personer med egen erfarenhet 
av njursjukdom, läkare, sjuksköterskor och politiker debatterar. 
”Sjukt bra”. Mycket intressant var också hudläkaren Helena 
Gonzalez föreläsning om vikten av profylax när det gäller 
hudcancer.  

Hur är din uppfattning om att de med njursjukdom, 
närstående och professionen har konferens samtidigt?
Det är en bra möjlighet för att mötas och diskutera på ”neutral” 
mark. Jag tror att många av de tranplanterade uppskattar dessa, 
konferenser med gemenskap och möten människor emellan.

Vad 
Trevlig och m
med paneldiskussionen d
av njursjukdom, l
”Sjukt bra”. Mycket intressant var ocks
Gonzalez f
hudcancer.
Hur 
nä
Det 
mark. Jag tror att m
konferenser med gemenskap och m
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bord med broschyrer, böcker, pins och allt man kunde önska 
sig. Mycket intressanta var också de enorma skålarna med 
lösgodis, som alla ställde fram för att locka folk till just sitt 
bord. Där fyllde man på energireserverna många gånger under 
helgen, vill jag lova. En utställare hade t o m gjort strutar av 
papper som man kunde fylla med godis och bära med sig. 
Innovativt!

Under inledningstalet på Gelinsymposiet, hållet av 
Håkan Hedman, Njurförbundets ordförande, kände jag 
att jag faktiskt är stolt över att få vara med i Njurförbundet 
Västsverige. En mycket aktiv förening som gjort och 
gör enormt mycket för sina medlemmar, förtjänar att talas väl 
om.

När sedan föreläsningarna började avlöste de varandra. 
Det finns ju inte en chans att förstå allt ”forskarspråk” 
och alla vändningar som kanhända är självklara för de närmast 
invigda, men det gick ändå att få ett gott sammanhang av allt 
man fick höra. Lite har man ju hunnit lära sig under de snart tre 
år man gått i dialys! Stipendier delades ut och togs emot och 
jag imponerades av vilka insatser folk gör för att förbättra vår 
situation.

Fredagen avslutades med buffé i restaurangen, där vi åt gott 
och pratade med trevliga människor. Det är något av det mest 
värdefulla vid sådana här tillfällen – de kontakter man knyter 
och de möten som plötsligt inträffar. 

Lördagen var späckad med både föreläsningar och utställare. 
Det hade kommit ännu fler än på fredagen, eftersom lördagen 
var ”huvuddag”. Jag tittade bl a på en hemdialysmaskin, 
NxtAge, som jag var lite småtänd på då jag börjat tänka i 
hemdialysbanor på sista tiden. 

Under morgonen sammanstrålade jag också med två sköterskor 
och en läkare från ”min” dia-lysmottagning, Lundbydialysen. 
Då fick jag lite mer hemkänsla. Inte för att jag kände mig 
främmande på konferensen, men visst blir man lite överväldigad 
av alla människor, alla produkter och allt sorl som uppstår när 
alla ska hälsa på varandra och jämföra erfarenheter.

Det här är alls inte tänkt att vara något referat om de olika 
föreläsningarna, men personen som höll lördagens första 
föreläsning måste jag framhålla: Barbro Lennéer Axelson, 
psykoterapeut, författare och människa. Hon är en underbar 
västgötska som låter som en kvinnlig Rulle Löfgren (om någon 
minns honom från Jubel i Busken-programmen på TV i 70-
talets barndom). 

Barbro hade baserat sin föreläsning på Lusten. Livet utgörs 
av Lust, Leda och Lidande. Det behöver inte alls vara några 
stora åthävor som ger lust i livet, utan mer de små sakerna som 
nästan omärkligt passerar oss. Vi ska vårda vår lust, stanna 

upp och tänka mer, vara mer tacksamma för vad vi faktiskt har 
– i stället för att grunna och grubbla över vad vi kanske gått 
miste om. Men det är även viktigt att bejaka och släppa fram 
de negativa känslorna, för dem kan man inte tränga undan hur 
länge som helst. 
Jag tog till mig vartenda ord. Det är ju precis så jag har valt 
att förhålla mig till min sjukdom! Jag fokuserar på de små 
sakerna – solen skiner, jag ska äta något gott till middag, jag 
hörde en fin sång på radion … Jag kräver inga explosioner 
eller fyrverkerier för att reagera positivt, och när jag behöver 
drar jag en gammal filt över mig och gråter en skvätt för att 
”rensa luften”.

Barbro räknade upp några hinder för livslusten, bl a detta att 
den kräver en egen ansträngning. Man måste vara beredd på 
att offra lite möda ibland, när man tycker att man bara inte kan 
vara glad när regnet vräker ner ute eller det öppna sockerpaketet 
ramlar ned över ens huvud (det där sista var något som hände 
mig en morgon när jag intet ont anande öppnade en skåpdörr). 
En välgörande föreläsning, jag ville bara höra mer och för mig 
hade hon gärna fått hålla på dubbelt så länge.

På kvällen var det stor jubileumsmiddag för Njurförbundet 
Västsverige, som fyller 40 år i år. 
Ingvar Gunnarsson och jag ledde allsång från den lilla scenen, 

som vi med fara för liv och lem äntrade via den rangliga lilla 
stegen som stod på golvet. Publiken var bra med på noterna!

Det var tal och blomsterutdelning på löpande band från 
de olika föreningarna ute i landet och här hemifrån, och 
sedan serverades vi mycket läcker mat. Birgitta Månsson, 
f d ordförande för Njurförbundet Västsverige och som 
avgick på årsmötet i mars, blev ordentligt avtackad och fick 
välförtjänta applåder. Samtidigt välkomnades Jens Madsen, 
den nya ordföranden för Västsverige, som axlar ett ansvarsfullt 
uppdrag.

Undertecknad var utmattad efter helgens begivenheter och gick 
hem ganska tidigt, men jag hörde på omvägar att alla som var 
kvar hade slagit klackarna i taket och stannat tills restaurangen 
stängde!

En i sanning givande helg, som jag sent glömmer. Hoppas att 
fler tar tillfället i akt och är med nästa gång konferensen går av 
stapeln – det ser åtminstone ut som om den går av stapeln!

Isabel Brattkull
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Hon lyfte fram att det finns flera sätt att göra sin åsikt känd, 
antingen genom att anmäla sig till donationsregistret, 
fylla i ett donationskort eller tala med en anhörig. 
Vidare föreläste Annette Lennerling, koordinator på 
transplantationscentrum, om njurdonation med en levande 
givare. Hon tog upp frågor som ”vem får donera?” och ”är 
det försvarbart att ta en njure från en frisk människa?”
 

För att få ytterligare ett perspektiv på donation och 
transplantation hade man bjudit in Peter Carstedt som 
själv fått en ny njure via transplantation. 

- Att vara transplanterad ger ett nytt sätt att se på livet, 
menade Peter Carstedt. 

Han berättade hur han numera fokuserar på sådant som 
är viktigt för honom, att han väljer att leva i nuet och ge 
sig ut på nya äventyr. 

Daniel Brattgård, sjuk-huspräst, avrundade föreläs-
ningarna med att resonera kring de etiska aspekterna 
rörande njurdonation.
 

Dagen avslutades med en paneldiskussion under ledning 
av Marie Felldin, överläkare transplantations-centrum. 

Panelen bestod av föredragshållarna samt Håkan 
Hedman, ordförande i Njurförbundet och Johan 
Holmdal, överläkare njurmedicin. Ett flertal viktiga 
frågor diskuterades, bland annat hur man ska öka 
medvetandet kring organdonation, hur synen på donation 
och transplantation skiljer sig mellan olika länder samt 
om det finns risk att patienter åker till andra länder för att 
köpa sig en njure på grund av organbrist i Sverige.

Text: Kristin Nyberg

Forts. från sidan 8...

Mina reflektioner... Birgitta Månsson

Mina reflektioner
om föreningens
verksamhet under åren

Efter att ha varit aktiv i många 
år är det en stor omställning att 

lämna föreningsarbetet. Det har varit många 
episoder och händelser som engagerat mig och som 
dyker upp i minnet. Tidigare har jag skrivit mycket 
om hur dialyssituationen var på 60- och 70 talet och 
föreningens agerande under alla år för att alla i behov 
av njurvård skulle få en sådan och med hög kvalitet. 
Dessa frågor är mycket aktuella även nu. Idag har vi 
t.ex. fått mejl från en av verksamhetscheferna som 
tackar föreningens styrelse för sitt engagemang i 
dialysvården och förmedling av kunskap till politiker 
om hur det är att vara njursjuk. 
Att ta fram det som engagerat mig mest är svårt, 
det har varit så mycket och det är många områden 
som borde tas upp. Jag har varit, och är, mycket intress-
erad av de s.k. ”mjuka frågorna”, medlemsträffar/
temadagar/medlemsvård. Redan på 80-talet hade vi 
tematräffar för både personal och medlemmar. Den 
första hette ”Familjen i kris”.  Andra  teman var 
”Livskvalitet”, ”Att ha kontroll över sin sjukdom” 

och  närståendeträffar. Tidigt inbjöd vår förening till 
träff för föräldrar till njursjuka barn. Idag har vi även 
inriktat oss på hur barnen till sjuka föräldrar mår och 
deras livssituation. 

Att kunna erbjuda fortbildning för personal har 
varit stort. Vi har haft ämnen om till exempel... ”Etik 
i sjukvården” 1989, ”Sex och samlevnad”, ”Etiska 
frågeställningar vid upphörande av dialys”. Ja det har 
varit många olika ämnen som varit intressanta. Som du 
förstår så har vi gjort mycket förutom att ”fajtas” med 
politiker och beslutsfattare. Vi både oroar och roar! 
Våra medlemsaktiviteter har varit många. Att träffas på 
resor har varit speciellt, att tillsammans få upptäcka nya 
platser, ha fina samtal i bussen, god mat och gemenskap 
på kvällen med bl.a. underhållning har alltid varit 
väldigt uppskattat. Den första resan med övernattning 
gick till Karlsborg 1973, sedan har resorna gått till bl.a. 
Oslo, Köpenhamn, Treländersresa, Blekinge osv. 
Det finns många ”stora” händelser som inte ryms här 
men två av dem vill jag nämna...
 

1. Att jag fick äran att vara med att ta fram ”Riktlinjer 
för God Njursjukvård” ett av det viktigaste 
dokument vi har. Alltid bra att ha till hands då man 
tycker att vården inte fungerar som den borde.
2. Nationella Njurkonferensen

Avslutningsvis vill jag säga att åren som aktiv har varit oerhört stimulerande. 
Nu ska jag ägna mig åt lite annat, bl.a. fotografering. Jag fick en fantastisk fin kamera 
från föreningen på årsmötet vilket jag blev oerhört glad för.
Jag önskar Jens-Henrik och den nya styrelsen lycka till i arbetet med att 
driva föreningen framåt och verka för en god njurvård.
Tack alla för gott samarbete, fin vänskap och gemenskap genom åren!
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Vi ses på våra träffar!  Jag önskar alla en skön sommar och en god hälsa!
Hälsningar Birgitta

Årsmöte

Årsmötet söndagen den 11 mars
I år var det ett speciellt årsmöte, föreningen firar 40-
årsjubileum. Vi börjar med en god lunch och möjlighet 
att samtala en stund för att sedan få lite historik om 
föreningen. Vi tittar på INFO-blad från 70-talet och tills 
idag. Det var skillnad på hur tidningen såg ut då och nu. 
Då skrevs den på maskin och man fick klippa och klistra… 
under åren har INFO-bladet gett medlemmarna information 
om vår verksamhet och det är även ett sätt att värva fler 
medlemmar. Eva Lundgren hade gjort ett collage, flera 
stora tavlor, med bilder från vår verksamhet, det är bilder 
från början av 70-talet och framåt som vi tittar på. Här kan 
vi se några av de många aktiviteter som gjorts under åren.

Birgitta inledde mötet med att hälsa alla nya med-
lemmar speciellt välkomna och som tidigare år tändes 
ett ljus och Birgitta läste en vårdikt. Pelle Holm 
valdes till mötesordförande och övertog ordförande- 
klubban. Han började mötet med att läsa rubrikerna i 
verksamhetsberättelsen och vi kunde konstatera att en hel 
del hänt under året som gått. 
Håkan Hedman kompletterade med information av 
uppvakningar mm som gjorts under 2012 med anledning 
av vårdsituationen i regionen och de neddragningar som 
är på gång, samt bristen på dialysplatser. Vår revisor Eva 
Nilsson läste upp revisionsberättelsen, som godkändes av 
mötet. Styrelsen presenterade verksamhetsplanen för 2012 
och även den godkändes av mötet. 
Det var så dags för valberedningen att presentera förslag 
till en ny styrelse. Det blev inga stora förändringar 
i styrelse sammansättningen Ulla Karlsson läste 
valberedningens förslag och berättade att ordföranden 
Birgitta Månsson som varit aktiv i styrelsen under många 

år och varit föreningens ordförande sedan 1992 avgår. 
Jens-Henrik Madsen föreslogs av valberedningen till 
ny ordförande och mötet valde Jens- Henrik som 
föreningens ordförande för 1 år. Isabell Brattkull, se 
presentation i tidningen, valdes till suppleant. Vi önskar 
henne och Jens-Henrik lycka till i styrelsearbetet.
På förlag från styrelsen utnämnde mötet Birgitta Månsson 
till hedersordförande i föreningen.
Mötesordföranden Pelle Holm tackades för ett väl genom-
fört möte, likaså Eva Nilsson för hennes väl genomförda 
revision.
Birgitta tackade för alla år som hon haft förmånen att arbeta 
i föreningen och all vänskap med engagerade medlemmar 
under 20 år som ordförande. Hon tackade även för att ha 
hedras av att utnämnas till hedersordförande.
Birgitta hälsade den nyvalde ordföranden Jens Madsen 
lycka till och överlämnade ordförande klubban. Jens 
tackade för det förtroende som mötet givit honom och 
avslutade den formella delen av årsmötet.
Håkan Hedman avtackade Birgitta Månsson med present 
och blommor från föreningen. Han framförde även en 
hälsning från Skaraborgsgruppen till Birgitta.
Vår gästföreläsare, Ann Ragnarsson från 
”Kompetenscentrum för patient- och närstående-utbildning 
i Västra Götaland” berättade för mötes-deltagarna hur 
utbildning av patient och närstående numera är upplagd. 
Detta är en verksamhet som är mycket uppskattad. 
Mötet avslutades med att Birgitta gjorde en kort 
presentation av viktiga händelser under föreningens 
40 år. Presentationen inramades av sånger framförda av 
Ingvar Gunnarsson

Bertil Jonsson

Birgitta Månsson 
hedersordförande i 
Njurförbundet Västsverige
För exakt fyrtio år sedan bildades Njurföreningen i 
Västsverige. Birgitta Månsson var med vid bildandet 
och har sedan dess alltid varit aktiv i föreningens 
styrelse. Under de senaste 20 åren har Birgitta varit 
föreningens ordförande.

Inför årsmötet den 11 mars i år meddelade Birgitta 
valberedningen att hon ville trappa ned och lämna över 
ordförandeklubban till någon annan. Valberedningens 
förslag till hennes efterträdare blev Jens Madsen, 41 
år, som enhälligt valdes till ny föreningsordförande 
i Njurförbundet Västsverige som är föreningens nya 
namn efter årsmötet.

Vid årsmötet beslutades att Birgitta Månsson skulle 
utses till föreningens hedersordförande som ett 
tack från medlemmarna på att hon alltid har haft 
ett outtröttligt och äkta engagemang för föreningen och 
för njursjuka, samt för hennes solidaritet med människor 
som lever i utsatta situationer. 

Håkan Hedman
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Verksamhetsberättelse 2011

      Styrelsen för Njurföreningen i Västsverige får härmed lämna  
      följande verksamhetsberättelse för det gångna året. 

(Detta är ett utdrag av verksamhetsberättelsen) Du som önskar hela verksamhetsberättelsen kan rekvirera den från 
vårt kansli.

Medlemsantalet var vid årets slut 975 (föregående år 955) 
Huvuddelen av föreningens medlemmar består av personer med njursjukdom, närstående samt andra personer som 
vill stödja föreningens arbete.

EKONOMI 
Föreningens verksamhet uppvisar ett underskott för verksamhetsåret 2011 på 45 834 kr. 
Underskottet beror, i huvudsak, på att gåvor och bidrag varit lägre än förväntat. 
Driftsbidrag från Västra Götaland och Halland uppgår tillsammans till 165 709kr.
Arv och gåvor 
Föreningen har under 2011 fått gåvor och arv på 65 471 kr att jämföra med 240 890 kr för 2010.

Njurföreningen i Västsveriges Stipendiefond 
Föreningen delar varje år ut ekonomiskt bidrag till sjukvårdspersonal inom regionen för kongresser, resor, studier, mm. 
Föreningen lämnar enbart bidrag i de fall den sökandes arbetsgivare eller annan institution inte täcker finansieringen. 
Under året har utbetalats 9 000 kronor.
Njurmedicinsk Forskningsfond i Västsverige
I enlighet med stadgarna får högst 25 % av kapitalet utdelas till projekt inom njurmedicin som bedrivs inom 
föreningens geografiska ansvarsområde. Av möjlig utdelning på 72 800 kr, har under 2011 utbetalades 0 kr. Fondens 
ändamål är att lämna bidrag till forsknings och utvecklingsprojekt inom njursjukvården vilka i första hand bedrivs 
inom den västsvenska regionen.
Guldkanten Föreningen har avsatt särskilda medel i Guldkanten ett rekreationskonto vars uppgift är att stödja 
vuxna, barn och ungdomar med njursjukdom. Ändamål är att lämna ekonomiskt stöd i samband med olika former av 
rekreation eller medverkan i av föreningen arrangerande aktiviteter. Under 2011 utbetalades 4 000 kr.

PROFESSOR LARS-ERIK GELINS MINNESFOND 
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins minnesfond är en fristående stiftelse som administreras av föreningen. 
Stiftelsen bildades den 5 april 1981. Föreningen överförde initialt 300 000 kr. I stiftelsens styrelse ingår förutom 
föreningsstyrelsens ordinarie ledamöter, även anhöriga till professor Gelin samt sakkunniga inom transplantation 
och njurmedicin. 
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till forsknings och utvecklingsprojekt inom njursjukvården, företrädesvis 
inom transplantationsområdet, vilka i första hand bedrivs inom den väst-svenska regionen Stiftelsens kapital uppgick 
vid årsskiftet till ca 12 miljoner kronor. 

ALLMÄNT 
Föreningen är en av 14 regionföreningar anslutna till Njurförbundet. Föreningen är medlem i Handikappföreningarnas 
Samarbetsorgan (HSO) Västra Götaland, Göteborg samt i Hallands län. Föreningen är även ansluten till Arbetarnas 
bildningsförbund, ABF. 
Styrelsen har under året haft 9 ordinarie sammanträden och arbetskonferens. Vidare har styrelsen kallat medlemmarna 
till årsmöte och föreningsmöte. 
Skaraborgsgruppen har haft 1 möte under året.
Årsmöte hölls den 20 mars på Nolhaga slott i Alingsås. Mötet leddes av Håkan Hedman. Ordföranden Birgitta 
Månsson avtackade de som avgick som styrelseledamot. Mötet avslutades med ” Cornelius Vreeswijk i ord och 
toner” framfört av Ingvar Gunnarsson.
Föreningen har en barn- och föräldragrupp och verksamheten är intimt kopplad till Njurförbundets föräldragrupp. 
Föreningen är även inriktad på ungdomar med njursjukdom och deras speciella situation. 
INFORMATION 
Föreningen har haft informationstavlor på samtliga njursjukvårdande avdelningar och mottagningar inom regionen. 

Kontaktombuden har ansvarat för att all medlemsinformation från föreningen och förbundet har hållits aktuell. 
Föreningens medlemsblad, INFO-bladet, har utkommit fyra gånger under året och har även utgivits på CD-skiva. 
INFO-bladet finansieras delvis genom en annonsintäkt. 
Mappen med broschyrer och den informationsskrift, vilken handlar om föreningens verksamhet har distribuerats till 
njurskolor, vårdavdelningar, till nyinsjuknade och presumtiva medlemmar. 
En ny broschyr har framtagits ” Att samtala med barn till sjuka föräldrar”.
Styrelserepresentant har föreläst för specialistsjuksköterskor, på sjuksköterskeutbildning och på gym-nasieskola om 
njursjukvård och om att leva med långvarigsjukdom. 
Styrelse eller föreningsrepresentanter har deltagit i njurskolor, patient och närstående utbildningar i hela 
verksamhetsområdet. 
Representanter från föreningen har besökt och lämnat information på dialysmottagningar.
Representant för styrelsen har föreläst på läkarutbildningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Den 10 mars var det Världsnjurdagen, WKD. Föreningen arrangerade tillsammans med Njurmedicin på Sahlgrenska 
föreläsningar för allmänheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, under ämnet: ”Skydda dina njurar 
– spara ditt hjärta” Väldigt många från allmänheten deltog.
I Skövde bjöd Skaraborgsgruppen in till föreläsningar i samarbete med njurmedicin på KSS den 10 mars. Även här 
deltog många från allmänheten.
Representanter för Skaraborgsgruppen deltog i den av Njurmedicin KSS anordnade Världs-hypertonidagen den 17 
maj i Skövde.
Styrelsen och många medlemmar har delat ut donationskort och informerat om organdonation runt om i regionen på 
Europeiska Donationsdagen den 22 oktober. 
Representanter från Skaraborgsgruppen och styrelsen deltog i firandet av Diaverum, Mössebergsdialysens, 10 års 
jubileum.

MÖTEN OCH TEMATRÄFFAR 
Följande möten och tematräffar har arrangerats:
Njurföreningen bjöd in till fortbildningskväll för all personal i regionen. Ämnet var: ”Det goda mötet - hur får vi till 
det? Personal från hela regionen deltog, ca 90 personer deltog.
Föreningsmöte hölls den 12 november i Alingsås i samarbete med Alingsås diabetesförening. Ett flertal föreläsare 
deltog.
Under hösten har lokala tematräffar ” Ät rätt och må bra” genomförts i Skövde, Göteborg och Varberg. Till dessa 
träffar bjöds även icke medlemmar in. Ett populärt tema som många deltog i.
Temadag: 
Närstående träff på Dalheimers Hus. Psykoterapeut Lennart Björklund föreläste om hur familjen påverkas då någon 
i familjen får en livslångsjukdom. Dr Johan Holmdahl och njursvikts-koordinator Ellinor Broms deltog från SU/
Sahlgrenska.

MEDLEMSAKTIVITETER 
Föreningen bjöd in till vis och allsång i Grundsund den 28 maj med Anne Södergren, Ingvar Gunnarsson, Alf 
Eriksson och Per-Herman Ahlgren. Representanter från styrelsen ordnade med kaffe som allmänheten fick köpa som 
inträdesbiljett. Ca 25 personer ”från bygden” deltog.
Skaraborgsgruppen inbjöd titt trivselträff i Filsbäck utanför Lidköping i augusti. Representanter från styrelsen 
deltog.
Julbord i Skaraborg på Kråks Värdshus i Skara 
Traditionell julfest på Odd Fellow i Göteborg. 

INTRESSEPOLITIK 
En av föreningens viktigaste uppgifter är att påverka politiker och beslutsfattare i vår region att svara för en fullgod 
njursjukvård. Såsom under tidigare år har skrivelser och uppvaktningar bidragit till att uppmärksamma problem och 
brister. På grund av stora sparbeting för njursjukvården i vårt verksamhetsområde, de aviserade nerskärningarna 
inom dialysvården, minskat antal sängplatser har föreningen under 2011 agerat kraftfullt. Bland annat har det riktats 

Verksamhetsberättelse 2011

Forts nästa sida...
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skrivelser till Västra Götalands Regionens kansli med en 
begäran att VGR ersätter merkostnader vid . hemdialys 
för de som påbörjar sin hembehandling och har fyllt 65 
år. Skrivelse har också gått till Styrelsen för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset angående krisen vid Njurmedicin 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I skrivelsen begär 
Njurföreningen att Njurmedicin via SU får de resurser 
som krävs utifrån det ökande behovet av dialysplatser, 
individanpassad dialys och njurmedicinsk vård. Likaså 
för tillskottet av de njurtransplanterade patienter som 
hittills fått vård vid Transplantationscentrum men som 
nu flyttats över till njurmedicin.
En skrivelse i samarbete med Njurföreningen i Sydsverige 
om ”Hur kan tillgången på levande donatorer kan ökas?” 
har skickats till regionstyrelsen i Halland. I samarbete 
med docent Jarl Ahlmèn skickade vi en skrivelse till 
Sjukvårdsstyrelsen vid Alingsås Lasarett angående 
”Begäran om en liten dialysmottagning vid Alingsås 
sjukhus”
Möte med representanter för olika personalgrupper har 
varit en naturlig del i styrelsens arbete för de njursjukas 
bästa

SLUTORD 
Håkan Hedman föreningens vice ordförande och 
Njurförbundets ordförande har i år utsetts till 
Medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin 
med motiveringen: För hans insatser för njursjuka 
och utvecklingen av Njurförbundet till en mogen och 
bra organisation, som arbetar i nivå med forskningen 
och sjukvården vid såväl Sahlgrenska akademin som 
Sahlgrenska sjukhuset. 
Styrelsen vill slutligen rikta ett varmt tack till alla som 
på olika sätt stöttat föreningens verksamhet genom 
arbetsinsatser och gåvor. 

Göteborg 29 februari 2012

Birgitta Månsson Tina Pajunen

Håkan Hedman   Björn Severinsson 

Anna Ingvaldsdotter Bertil Jonsson

Pernilla Oscarsson   Anders Olsson

Åke Nilsson  Maria Lyngfelt

Per Welén

Forts från föregående  sida...
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Verksamhetsplan 2012
Pågående under hela året:
Intressepolitiska frågor
Patient och närståendeutbildnng inom
verksamhetsområdet 
Informationsträffar med personal    
  
Möte med Njurmedicin vid alla kliniker 
Möte med Transplantationscentrum
Kontaktombudsinformation
Projekt för medlemsvärvning 
Arbetsgruppsmöten
Styrelsemöten       
Informations material och Infobladet

VÅREN

Världsnjurdagen i samarbete med professionen
Årsmöte i Göteborg                      
Åttonde Nationella Njurkonferensen  
Njurföreningen i Västsverige firar 40 – årsjubileum
Endags planering för styrelsen
Cecarstugan, Falköping                     
Besök på dialysmottagningarna                  

HÖSTEN

Medlemsträff i Skaraborg    
Inspirationträffar i hela verksamhetsområdet
Temadag - ”Att samtala med barn om föräldrars sjukdom”                
Europeiska Donationsveckan 
Livsloppet                     
Föreningsmöte med föreläsare                           
Planerings och arbetshelg för styrelsen                      
Julbord i  verksamhetsområdet
Julbesök på avdelningarna

Inriktningen ska vara att öka kunskapen hos personer 
med njursjukdom utifrån ett medicinskt och socialt 
perspektiv. Detta ska ske genom informationsträffar 
inom hela regionen. Inbjudan ska avse alla med 
njursjukdom och närstående oavsett medlemskap. 
Syftet är att värva fler medlemmar till föreningen. 

De intressepolitiska frågorna har hög prioritet då det 
finns mycket som måste förbättras inom njurvården.

SE HIT...!

 Vi som sitter i arbetsgruppen heter 
 Frey, Annie, Malin och Anders. 
 
 Du når oss på:
 ungdomsgruppen@njurforbundet.se 
 eller på njurförbundets facebookgrupp

Ungdomsgruppen
Kom med i gemenskapen! 

Ungdomsgruppen anordnar helgkonferenser, lördag-söndag, med olika teman två till tre gånger om året.
Där får Du möjlighet att under trevliga former umgås med ungdomar i samma situation som Du.
 

Varför ska du vara med i ungdomsgruppen?

 Du kan påverka din situation i positiv riktning
 Träffa och lära känna andra ungdomar i liknande situation
 Diskutera möjligheter kring njursjukdomar
 Öka kunskapen om din sjukdom och behandling
 Få möjlighet att resa och ha roligt tillsammans med andra

Läs mer om vår verksamhet på:
www.njurforbundet.se/ungdomar.se

Håll utkik 
på hemsidan

eller gå in under 
rubriken ”På gång” 

för information 
om våra aktiviteter.

”

Njurförbundet Västsverige har utarbetat en ny broschyr...

” Att samtala med barn om föräldrars sjukdom”

När någon i familjen, en vuxen eller ett barn, en  förälder eller ett syskon insjuknar i en långvarig sjukdom el-
ler död drabbas inte enbart den sjuke själv utan sjukdomen och dess konsekvenser påverkar hela familjen

Broschyren vänder sig framför allt till dig som är förälder. Andra målgrupper är vård-personal, elever inom 
vårdutbildning och övriga som önskar kunskaper i detta ämne. Avsikten med denna broschyr är att ge fram-
förallt föräldrar information och redskap för att känna sig tryggare och bättre förberedda att sam-
tala med barn om sjukdom och död samt bättre rustade att bemöta frågor och kommentarer från 
barnet. 

Broschyren kan användas som en liten ”uppslagsbok”. Man kan läsa det som just då är aktuellt 
för att få stöd i samtalet med barn.

Är du intresserad av att veta mer? Skulle du vilja ha broschyren? 

Vänd dig till din njursviktskoordinator, patientansvariga sjuksköterska eller till kurator.

vårdutbildning och övriga som önskar kunskaper i detta ämne. Avsikten med denna broschyr är att ge fram-
förallt föräldrar information och redskap för att känna sig tryggare och bättre förberedda att sam-
tala med barn om sjukdom och död samt bättre rustade att bemöta frågor och kommentarer från 

NY 
BROSCHYR
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SE HIT...!

Nu finns vi på  FACEBOOK!
Anna Invaldsdotter och Maria Lyngfelt, båda 
ordinarie styrelseledamöter i styrelsen, har lagt 
upp ”Njurföreningen i Västsverige” som en förening 
på facebook.

Om du är med på facebook och vill gå in på sidan 
söker du på ”njurföreningen i Västsverige” och 
trycker därefter på ”gilla” knappen.

Om du inte är med i facebook får du först registrera 
dig där och sedan söka efter våran sida.

Vi kommer att uppdatera sidan med jämna mel-
lanrum och bl.a. skriva när det är något som ar-
rangeras av föreningen. 
Vi vill gärna att du gör ”reklam” för sidan så vi 
blir många som trycker på ”gilla” – knappen!

Vi ses på facebook!

EKONOMISKT STÖD
”Din” kurator kan hjälpa dig att söka pengar ur olika fon-
der som finns.

”Guldkanten” Njurförbundet Västsveriges 
rekreationskonto
Föreningen har avsatt särskilda medel för medlemmarnas 
rekreation och rehabilitering i ”Guldkanten” ett rekrea-
tionskonto, vars uppgift är att stödja njursjuka vuxna, 
barn och ungdomar.
Ansökan skall ske på särskild blankett som behandlas
konfidentiellt.

Njurförbundets Rekreationsfond
Njurförbundets rekreationsfond finns för dig som är 
medlem och som är njursjuk och behöver ekono-
miskt stöd i samband med olika former av rekreation. 
Vuxna skall ha varit medlemmar i minst 2 år och barn och 
ungdomar i 1 år.

GÅVOR
Penninggåvor, kondoleansmedel och testamenten är 
mycket värdefulla för föreningens arbete för personer 
med njursjudom i Västsverige.
För dig som vill stödja någon av våra fonder eller 
föreningens övriga verksamhet finns olika post- och 
bankgironummer.

Njurmedicinsk forskningsfond i Västsverige
Medel delas ut till vetenskapliga forskningsprojekt inom 
området för njurmedicin- och dialys inom Västsverige.

Stipendiefond
Delar i första hand ut bidrag till vårdpersonal för vidare-
utbildning, studiebesök, kongresser mm. Ändamålen ska 
ha till syfte att förbättra situationen för njursjuka.

Medlemsaktiviteter
Pengar som kommer in på detta konto kommer 
medlemmarna till del genom subventionerade 
resor eller till andra sammankomster.

Till ovanstående gäller följande:
Bankgiro nr: 5984 - 4241
PlusGiro nr:  29 58 59 - 3

Stiftelsen - Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond -
Bankgiro nr : 5417-1889

Alla gåvor till stiftelsen 
är värdefulla.

SAMMANKOMSTER

     0     10 juni                 Cecarstugan, Falköping

Aktiviteter

Adress:  Box 12053 
  402 41 Göteborg
Besöksadress: Slottsskogsgatan 12, Dalheimers Hus

Tel.tid:  mån-tis, tors-fre 9-12

Tel:  031-367 98 16
Fax:  031-314 70 41
E-post:  njvs@njurforbundet.se
Bankgiro: 5984-4241
Plusgiro: 29 58 59 - 3

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond -
Bankgiro nr : 5417-1889

Tel.tid:             mån-tis, tors-fre  kl: 09.00-12.00

Varmt Välkomna!

NJURFÖRBUNDET VÄSTSVERIGE

Hjärtligt tack till sponsorer och samarbetspartner 
som gjorde ”Åttonde Nationella Konferensen” möjlig!Hjärtligt tack till 

Sponsorer och Samarbetspartners 
som gjorde ”Åttonde Nationella 

Njurkonferensen” möjlig!
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”Allt du kan göra själv för att BROMSA DIN NJURSVIKT” är en utvidgad, omdisponerad, 

uppdaterad och ännu mer patientanpassad fortsättning av pärmen ”Livet med njursvikt”. 

Syftet är fortsatt att erbjuda de patienter, som vill och kan bromsa sin njursvikt, alla 

de allmänna fakta de behöver. Ambitionen har uppgraderats från ”att leva med” till att 

”bromsa” sin njursvikt.

Boken ingår i Astellas serie av kostnadsfria utbildningsmaterial för patienter och vård-

personal. Maila info@se.astellas.com, eller faxa 040-650 15 01 så skickar vi boken till dig.

Astellas Pharma AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö. Tel 040-650 15 00 
Fax 040-650 15 01, E-mail: info@se.astellas.com, www.astellas.se

”Livet” har blivit ”Bromsa”

Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB

Allt du kan göra själv för att

BROMSA DIN NJURSVIKT
P E R  Å K E  Z I L L É N

B
Porto betalt


