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Organdonation - en förutsättning för transplantation!

Världsunik operation på Sahlgrenska! 

Dialys - himmel eller helvete?
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”Att lyssna är ett uttryck för omtänksamhet”

Sommaren gick så fort i år hör jag flera säga. Kanske 
säger vi så varje år. Vi har längtat så efter ljus och värme 
då vi kan sitta ute och samtala med varandra och njuta av 
värmen eller den ljusa kvällen. Men så plötsligt faller det 
gula löv på marken och det mörknar tidigare på kvällarna. 
Många av oss tycker att hösten är den finaste årstiden, det 
är då vi kanske har möjlighet att ”bara vara”. Att längta 
till nästa sommar tycker jag är slöseri med tid, om man 
gör reflektionen: att det inte är målet utan resan som är 
livet 

Mycket har hänt sedan INFO-bladet kom ut senast.  
Det händer en del då det gäller forskning som vi hoppas 
skall främja njursjukvården. Professor Ingvar Carlberg, 
höll en föreläsning under kunskapsdagarna i Göteborg, 
om transplantationens historia. Mycket intressant läsning 
om hur allt började en gång. 

Kan hon fullfölja loppet? Det är länge tveksamt. 
Men så växer publikens applåder och hejarop.  
När holländskan sakta tar sig mot mål möts hon av 
större jubel än vinnaren.
– Jag simmade för människan som donerade levern  
jag nu har. Det var därför jag fortsatte, säger 63-åringen 
andfådd. Just det – World Transplant Games handlar 
det om. Ingen av de som simmade eller tävlade i andra 
grenar hade varit där om inte transplantationstekniken 
utvecklats. Jag satt på läktaren, eller rättare sagt stod, 
jublade med de andra och tårarna rann nerför kinden. 
Fantastisk upplevelse! Några av ”våra” tävlande har 
skrivit mycket personligt om sina reflektioner i samband 
med spelen där alla var vinnare.

Förutom att vara åskådare inom idrott har vi tyvärr  
också varit åskådare när det gäller nerdragningar i 
vården och omorganisationer. Vi har även fått samtal från 
personer som har dialys som inte kunnat få gästdialys 
eller som har varit tvungna att ändra sina dialystider 
under sommaren eller som har fått tre dialyser i veckan 
istället för de fyra som man skulle haft.

Vad har vi då gjort åt detta? Förutom skrivelser har 
vi även haft möten med de berörda tjänstemännen.  
Som vi alla vet så är det svårt att ändra redan fattade 
beslut. Tillsammans med Skåneföreningen har vi sänt 
en skrivelse om krav, då det gäller omhändertagande 
och uppföljning av levande donatorer, till ordföranden  
i Region Halland. Förhoppningsvis blir det ett möte med 
berörda politiker där vi kan lägga fram ett av våra krav, 
att alla levande donatorer skall få ett livslångt frikort 
inom vården. 

Det saknas vårdplatser på sjukhusen som innebär att 
man har stora svårigheter att klara patientsäkerheten. 

Patienter får lämna intensivvårdsavdelningar för tidigt 
för att sjukare patienter behöver platserna. Andra 
patienter skrivs ut innan de är färdigbehandlade. Denna 
situation är ohållbar för alla, personalen tappar gnistan 
och blir utarbetade. Men en läkare på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Arvin Yarollahi, är en man 
med stort kurage. Den 6:e juni hölls en manifestation  
mot nerdragningarna som fick mycket media-
uppmärksamhet och rörelsen förankrades som en opions-
bildande kraft i samhället.

Den 17e september planeras återigen en 
manifestation mot nedskärningar inom vården 
i Göteborg och 10 andra orter runtom i landet.  
Denna gång ska det bli stort och slagkraftigt! 
Hoppas på att du ställer upp! Det gäller oss alla! 

Vi som bor i Västra Götaland har nu att se fram emot 
att sjukvården skall förbättras avsevärt… en ny 
regiondirektör är tillsatt, Ann-Sofi Lodin. Hennes lön 
har ifrågasatts av många, men hon lär vara flexibel och 
duktig på att möta ”kundens” behov. (Att kalla patienter 
för kunder diskuteras och åsikterna om detta går isär. Vad 
tycker du?)  Ann-Sofie Lodin säger - Vi behöver gå flera 
steg framåt. Framförallt ur patientens perspektiv. Det är 
bedrövligt att det fortfarande är svårt att överföra vårddata 
och journaler mellan olika vårdgivare och landsting. 
Som sagt – vi ser fram emot förbättringar. Idag den  
9 september läser jag att högkostnadsskyddet för 
läkemedel och sjukbesök skall höjas, detta för att 
sjukvården skall förbättras. Livssituationen för de sjuka 
blir dock inte bättre. Redan nu är det allt för många som 
inte har pengar att lösa ut sina mediciner. För flertalet 
av de med njursjukdom innebär det stora utgifter på kort 
tid. 

Vi har utgivit en ny broschyr ”Att samtala med barn om 
föräldrars sjukdom” detta med tanke på att barnen ofta 
har glömts bort inom vården. I Hälso- sjukvårdslagen står 
det om att den sjukes närstående ska ha kunskap om hur 
barnen till sjuka föräldrar skall bemötas. Riktlinjer om 
detta är framtagna på de flesta sjukhus och där skall även 
finnas en ansvarig sjuksköterska. Den nya broschyren 
är en mycket informativ skrift som handlar om hur barn 
tänker i olika åldrar, då det gäller både sjukdom och död. 
Alla barn tänker på dessa stora frågor oavsett om man har 
en närstående som är sjuk eller inte. Våra stora livsfrågor 
måste få ta stor plats i våra samtal.

Vi ser framemot sköna höstdagar och vi ser även fram  
emot att få träffas. Vi har många intressanta samman-
komster att välja på. Men det mest väsentliga är 
påverkansarbetet , för som vi ser så är det mycket som 
kan bli bättre. Mycket är redan bra och det vill vi härmed 
framföra till alla som arbetar i vården. Tack för att  
ni finns!
Har du frågor och vill tala med någon så vet du att vi 
finns, det är bara att ringa eller mejla så hör vi av oss.

Birgitta Månsson
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MEDICINSKA FRÅGOR

”PORTVINSTÅN” – en kort 
sammanfattning om gikt.

Det akuta giktanfallet, kommer ofta nattetid, den akuta 
giktattacken beror på att urinsyra fälls ut som kristaller 
i någon led Den drabbade individen väcks i det typiska 
fallet av en intensiv smärta i ena stortån. Leden rodnar, 
blir öm, varm och svullnar. Redan nu bör ”huskuren” för 
lindring starta.  Namnet portvinstå är delvis missvisande 
då mat intag och små mängder alkohol oftast inte bidrar 
till att höja den giktframkallande urinsyrehalten i blod 
särskilt mycket. 

Vad gör jag för att lindra smärtan?
Lägg på er ispåse på tån och absolut stillhet för att 
minska det inflammatoriska tillståndet kan användas 
tills en mer effektiv behandling kan påbörjas. Ju tidigare 
behandlingsstart desto effektivare lindring. Tån är den 
vanligaste angreppspunkten (c:a 75% ) vid en akut 
giktattack men också knä, vrist, armbåge, fingrar och 
handled kan drabbas. Alla kliniska uttryck för en hög 
urinsyrehalt i blod behöver inte starta så häftigt. I en del 
fall finner man ett mer långdraget förlopp där giktanfallet 
startar långsammare, varar längre. Oftast finner man 
förhöjda urinsyrehalter i blodet, som således stärker 
diagnosen gikt.
 
Ökad halt urinsyra i blod kan bero på ökat intag av mat 
med hög halt av purin (inälvsmat, ansjovis, kött och stor 
ölkonsumtion, stort alkoholintag bara viktigt om du ligger 
”på gränsen” till att få giktattacker), men också som en 
följd av cytostatikabehandling eller strålbehandling vid 
olika tumörsjukdomar. Stor kroppsmassa och övervikt 
har också betydelse. Eftersom män har gikt oftare än 
kvinnor så kan säkert hormonella orsaker finnas liksom 
en del ärftliga faktorer. En ökad mängd urinsyra i blod 
kan också bero på minskad utsöndring exempelvis vid 
njursjukdomar och njurskador. Ett förhöjt urinsyrevärde 
i blod vid sjunkande njurfunktion innebär inte 
nödvändigtvis att man måste få någon behandling utan 
detta inträffar först när man får kliniska symtom på gikt.
 

Man kan skilja på tre stadier i behandlingen av gikt: 
1) den akuta giktattacken, 
2) minska lagren av urinsyra i kroppen för att 
hindra uppflammande giktattacker och förhindra 
urinsyreavlagringar i vävnaderna och till sist 
3) profylax, förebyggande. för att hindra akuta 
giktattacker. 

Vid 1) kan medicinering med s.k NSAID-preparat 
påbörjas och där preparatvalet får anpassas till individens 
sjukdomsbild i övrigt. Viktigt är att behandlingen startar 
så fort som möjligt. Den akuta giktattacken kan behandlas 
med vanliga inflammationsdämpande läkemedel eller 
med Kolkicin. De vanliga inflammationsdämpande 
läkemedlen, så kallad NSAID (icke steroid anti 
inflammations medel), är en stor grupp där Indomee®, 
Ipren®, Voltaren®, Brufen®, Naprosyn, Clinoril och 
Naproxen® kanske är de mest kända. Preparaten bör 
dock undvikas om njurarnas funktion är väsentligt 
nedsatt. Kolkicin är ett utmärkt alternativ som i motsats 
till NSAID inte kan skada njurarna.

För att förebygga framtida giktattacker och för en 
optimal behandling av kronisk gikt krävs en långsiktig 
sänkning av urinsyran i blodet. För detta finns mediciner 
(Allopurinol, Zyloric, Allopurinol eller probenecid 
(Probecid®)) tillsammans med natriumbikarbonattablet
ter. Dessa läkemedel sänker urinsyran i blodet.
 
Sammanfattningsvis så har vi i dag effektiva mediciner  
för behandling av både det akuta giktanfallet 
och förhindrandet av långtidsskador av förhöjda 
urinsyrevärden. Fortfarande är ett  lågt intag av 
alkoholhaltigadrycker, undvika övervikt 
och försiktighet med födoämnen med 
hög purinhalt och medicinordinationer 
anpassade för varje individ av stor 
betydelse för förhindrandet av gikt-
attacker.

Jarl Ahlmén docent

Fråga: Jag är transplanterad för många år sedan 
och äter Sandimmun, CellCept och Prednisolon. Min 
goda vän är transplanterad för ett år sedan och får en ny 
medicin som inte är njurtoxisk (dvs giftig – eller bättre 
skadlig- för njuren). Vet du något om den medicinen?

Svar: Det är möjligt att din goda vän får belatacept, 
sotrastaurin, Certican eller Rapamune.
Belatacept är ett nytt läkemedel, som kemiskt skiljer 
sig från alla våra tidigare läkemedel. Den är ännu inte 
registrerat i Sverige (men helt nyligen i USA) och kan 
därför inte fås på recept. Det har ännu inget svenskt 
namn. 
Vi är med i en läkemedelsstudie, där vissa patienter får 
belatacept, andra Sandimmun Neoral (cyklosporin). 
Studien är en multicenterstudie, vilket innebär att 
många olika centra deltager med sammanlagt flera 
hundra patienter. Transplantationscentrum har  
4 patienter som är med i studien.
Belatacept är inte njurtoxiskt, vilket skulle kunna 
innebära att patienter som står på detta medel får  
en bättre transplantatfunktion på lång sikt än de som står 
på Sandimmun Neoral.
För att bli användbart måste det dock vara lika bra  
på att förhindra avstötning, lika bra som Sandimmun.  
Belatacept finns inte i tablettform utan bara som 
injektion. Denna injektion med belatacept skall patienten 
ha en gång i månaden. Fö tar patienterna dagligen tablett 
CellCept och Prednisolon.
Sotrastaurin är ett annat helt nytt och kemiskt 
olikartat läkemedel. Det är precis som belatacept 
inte njurtoxiskt. Läkemedlet är ännu inte godkänt 
för allmänt bruk i Sverige, men vi använder det  
i en läkemedelstudie. Där jämför vi sotrastaurin med 
Myfortic samt får alla patienter Prograf och Prednisolon. 
Vi har åtta patienter i studien och svar får vi om några år. 
Patienter som tar sotrastaurin får ofta lite ljusröd urin. 
Certican (everolimus) och Rapamune (sirolimus) är andra 
icke njurtoxiska men ganska nya läkemedel. Vi har haft 
dem på marknaden några år.

Fråga: Vad är egentligen generika? Jag har hört 
att det är extra billiga mediciner? Är de sämre än  
de vi nu tar?

Svar: När man diskuterar generika får man först 
tänka på originalet, alltså det läkemedel som ett visst 
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företag utvecklat, ofta ända från början och fram till 
en användbar produkt, sedan lanserat, marknadsfört 
och börjat sälja. Att ta fram en ny medicin är en mycket 
dyr historia, som ofta tar flera år. Generika är kopior som 
andra läkemedelsföretag kan göra och försälja efter det 
att patentet för originalet gått ut. Dessa kopior är kemiskt 
precis lika men det som skiljer sig är de bindemedel, som 
formar själva tabletten. Detta i sin tur gör att de olika 
läkemedlen tas upp lite olika i kroppen och vid mätning 
kan man få lite olika koncentrationer. 
Hur stor praktisk betydelse detta har, är det idag ingen 
som vet. De företag som tillverkar och säljer kopior 
kan ta mycket mindre betalt, eftersom de inte haft stora 
kostnader för forskning och utveckling. Generika är 
därför mycket billigare, egentligen skulle jag väl säga 
mindre dyra, än originalprodukten. Priset ligger ofta 30-
50% lägre och det är mycket pengar.
Min tro är att vi i sjukvården och våra patienter 
kommer att använda generiska läkemedel i allt  
större utsträckning de kommande åren. Det kommer att 
ge oss besparingar!

Fråga: Skall jag som har njurproblem, njursvikt, 
dialys eller transplanterad vaccinera mig i höst mot 
influensan, som kanske kommer då?

Svar: Ja!
Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen 
rekommenderar alla personer som tillhör en riskgrupp att 
vaccinera sig. Till riskgrupperna hör personer över 65 år, 
äldre personer som bor på institutioner, kroniskt hjärt- 
och lungsjuka och personer med nedsatt immunförsvar.
Till den senare gruppen räknar vi alla njurtransplanterade, 
alla dialyspatienter och de njurpatienter som har någon 
immundämpande behandling (tex kortison, Sandimmun, 
CellCept och liknande. Vi njurdoktorer ser gärna 
att även andra njurpatienter låter vaccinera sig. För 
nytransplanterade patienter gäller att man kan vaccinera 
sig först 3-6 månader efter transplantationen
Som patient kan man be om en vaccination i samband 
med läkar- eller sköterskebesök. Man kan också ringa till 
sin mottagning och be om recept och sedan vaccinera sig 
på vårdcentral eller hos distriktssköterska. 
Årets vaccin heter Vaxigrip. 
Vaccinationsstart är 11 oktober

Skall jag vaccinera mig mot den kommande influensan i höst? 
Har det kommit nya mediciner för organtransplanterade och  
vad menas med generika? 
Dessa frågor får vi besvarade av överläkare Gunnela Nordén 
Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Frågor & svar

Prograf® innehåller substansen takrolimus, som 
(liksom ciklosporin) upptäcktes i en oansenlig svamp, 
men inte i Norge utan på berget Fuiji i Japan.

 

Sirolimus (Rapamune) och everolimus (Certikan) har 
sitt ursprung från Påskön. Rapa Nui på polynesiska.

Lite fakta om ett par av våra mediciner...
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Behandling av personer med njursjukdom med ett  
par kolesterolsänkande mediciner kan på några års 
sikt påtagligt sänka risken för att de ska insjukna i 
hjärtinfarkt och stroke, och minska deras behov av 
kranskärlsoperationer. Det visar världens största 
läkemedelsstudie vid kronisk njursjukdom, som publiceras 
i nätupplagan av medicintidskriften The Lancet.
 
De positiva resultaten är ett genombrott. De ger stöd 
för att njursjuka patienter rutinmässigt bör erbjudas 
kolesterolsänkande behandling, säger professor Bengt 
Fellström vid Akademiska sjukhuset, som är ansvarig 
för den svenska delen av studien.

Upptäckt ger hopp åt personer med njursjukdom

Även personer med långvarig njursjukdom kan ha nytta av behandling med kolesterolsänkande 
läkemedel, visar en stor internationell studie som patienter från Akademiska sjukhuset deltagit i.

Fakta 
Var tionde person beräknas utveckla en kronisk 
njursjukdom någon gång under sin livstid. 
Vid kronisk njursjukdom är risken för hjärt-
kärlsjukdomar kraftigt förhöjd.
Simvastatin är ett så kallat statinläkemedel som 
hämmar ett enzym som behövs för att det ska bildas 
nytt kolesterol i kroppen. Ezetemib har en annan 
verkningsmekanisk och sänker kolesterolhalten i 
blodet genom att motverka upptaget av kolesterol 
genom tarmluddet i tunntarmen.

Studien omfattar drygt 9 438 kroniskt njursjuka patienter 
i 18 länder, varav cirka 200 i Sverige och 40 i Uppsala. 
En tredjedel av patienterna var så svårt njursjuka att de 
behövde blodrening med dialys.

Med slumpens hjälp fördelades patienterna på två 
lika stora grupper. I den ena fick patienterna dagligen 
medicinera med de kolesterolsänkande läkemedlen 
simvastatin och ezetimib, i den andra fick patienterna 
till utseendet likadana overksamma placebotabletter. I 
genomsnitt 4,5 år efter att behandlingen startat var inte 
bara kolesterolvärdena klart lägre bland patienterna som 
fick de blodfettsänkande medicinerna. Behandlingen 
påverkade också risken för att insjukna i någon akut 
hjärt-kärlsjukdom.

Under de 4,5 åren var antalet hjärtinfarkter, slaganfall 
i hjärnan och kranskärlsingrepp 17 procent lägre i 
gruppen som fick båda kolesterolsänkande medicinerna 
än i gruppen som fick overksamma placebotabletter. 
För patienterna som inte slarvade med att ta sina 
kolesterolsänkande mediciner var sänkningen ännu 
större, 25 procent. Flera tidigare gjorda studier har visat 
att behandling med kolesterolsänkande så kallade statiner 
sänker risken för hjärtinfarkt och stroke hos patienter 
utan njursjukdom.

Den nya studien är dock först att visa att även njursjuka 
patienter kan ha nytta av den sortens behandling.
Källa. Google

För första gången i världen har forskarna vid 
Sahlgrenska akademin framställt ett blodkärl av 
stamceller som använts vid en operation av en tioårig 
flicka på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med hjälp 
av detta blodkärl kunde kirurgen/professorn Michael 
Olausson skapa en ny förbindelse mellan levern och 
tarmen som var nödvändig för att bota flickan. Flickan 
mår idag bra och prognosen bedöms som mycket god.

Ursprungligen hade hon sedan tidigt levt med en propp i 
just det kärl som nu har ersatts, något som bidrog till en 
risk för livshotande blödningar. För att kunna bota detta 
behövde man leda blodet rätt, tillbaka in i levern, något 
som inte gick med det blodkärl som fanns. 

Med hjälp av kärl från andra delar av kroppen går  

det att utföra 
operationen – 
en teknik som 
kan leda till att 
man behöver 
transplantera 
levern om 
opera t ionen 
inte lyckas. 

Som levertransplantationspatient är du tvungen att resten 
av livet leva med immundämpande läkemedel. Den 
operation som genomfördes tidigare i år var den första i sitt 
slag med den nya tekniken. Kirurgen Michael Olausson 
berättar bland annat att operationen utfördes utan några 
väsentliga komplikationer och att flickan mår bra samt 
att man bedömer prognosen som mycket god eftersom 

Världsunik operation
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det kärl man har använt tillverkats av flickans egna 
stamceller. Därför behöver hon inga mediciner för att 
undvika att kroppen stöter bort det transplanterade 
kärlet. 

Blodkärlet kom ursprungligen från en donator, men för att 
kunna optimera det för den tioåriga flickan behövde man 
få bort alla celler och all arvsmassa, därför behandlades 
kärlek kemiskt och kvar blev enbart stödjevävnad. 
Genom att tillsätta stamceller från flickans benmärg 
till stödjevävnaden fick man efter knappt fyra veckor 
ett nytt kärl att växa fram – det kärl man använde vid 
operationen. 

Det som är unikt med operationen är att man nu kan 
visa att det är möjligt att med stamceller och ett tidigare 
blodkärl som grund kan skapa ett ”nytt” blodkärl. Det 
tillstånd som den tioåriga flickan led av kan alltså botas 

lättare och med mindre risk för patienten. Man ser även 
möjligheter på andra områden, bland annat hur man 
skulle kunna hjälpa patienter i behov av dialys och 
kranskärlsoperationer genom att utveckla metoden 
på artärer men även i framtiden, hela organ. 

Michael Olausson säger även att det finns besparingar 
för sjukvården att hämta, särskilt i framtiden då man kan 
tänka sig att man producerar njurar på detta sätt – då 
minskar behovet av transplantationsspecifika läkemedel 
vilket för patienten innebär bättre möjligheter och 
minskade bieffekter från läkemedel.

Källa: Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

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

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

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

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

Hej alla barn!
– och föräldrar till ett barn med njursjukdom –
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Från experiment till rutinsjukvård...

De första transplantatörerna

Tvillingarna Cosmas och Damianus från Cilicien 
var ”healers” och tidiga kristna, tog inte betalt och 
blev så småningom martyrer.
Tvillingarnas mest kända åtgärd var att ”byta” ett 
ben på kaplanen i kyrkan.
Det finns många idealiserade bilder på martyrerna 
och på deras ”Transplantation”.
Påstådda reliker finns i St Mikaels kyrkan  
i München.

Den första transplantationen

Deras patient var som synes vit och donatorn färgad, därför det vita benet på golvet och det svarta i säng-
en. Trots att hela historien kan betraktas som en saga, nämns ofta Cosmas och Daminos när man pratar  
om transplantation... oftast mera skämtsamt. Det finns liknande sägner från andra delar av världen, som visar att 
drömmen om att byta ut sjuka organ funnits länge.

Transplantationshistorik

Källa: I.K. Lindås 2011 
Ingvar Karlberg
Sahlgrenska Akademin,  
Göteborgs Universitet

Alexis Carrel (1873 -1944)
Carrel var kirurg i Boston och fick Nobelpris 1912 
för att han utvecklat en metod att sy ihop blodkärl. 
Han hade sett hur sömmerskor gjorde med tunna  
tyger och använde det på blodkärl. Än idag används 
”Carrel-sutur”.

För att testa metoden transplan-
terade han njurar på hundar.  
Han bidrog även på andra sätt  
till utvecklingen av transplanta- 
tioner, bl.a. utvecklade han en  
metod att ”perfundera” d.v.s.  
spola vätskor genom ett uttaget 
organ inför transplantation.

Joseph Murray (1919 -)
Murray var kirurg i Boston och gjorde 1954 den  
första lyckade njurtransplantationen mellan två  
människor. Genom att donatorn och mottagaren var 
enäggstvillingar undvek man avstötning. Mottagarens 
vita blodkroppar kände igen den transplanterade njuren 
som ”sin egen”.

Murray fortsatte utvecklingen av 
organtransplantationer och 1962 
gjorde han den första transplan-
tationen med njure från en nyss  
avliden.

Murray fick Nobelpris 1990.

Medicinen som Caln och Murray 
utvecklade fick namnet Imurel 
(azatioprin) och revolutionerade 
transplantationerna.

Sir Roy är också konstnär och  
medlem i Group 90 i Singapore.

Sir Roy Calne (1930-)
Calne åkte 1960 som ung kirurg till Harvard för att  
hos Murray lära sig transplantation. Vid den tiden 
hade man prövat strålbehandling av patienterna och  
andra metoder för att hindra avstötning. Calne fann, 
i experiment med hundar, att vissa cancermediciner,  
som skulle hämma tillväxten av cancerceller också  
hämmade avstötning.

Thomas Starzl (1926-)
Starzl inledde i Denver 1963 försök med levertrans- 
plantation, men det var inte förrän 1967 som resultaten 
blev tillräckligt bra för att behandlingen skulle kunna  
användas på fler patienter. Ett av problemen var att med-
len mot avstötning ännu inte utvecklats tillräckligt bra.

Starzl var också ledande kliniker i utvecklingen av de 
nya medlen mot avstötning, Cyklosprin och Tacrolimus, 
som godkändes 1982 och 1991. 

Tekniskt utvecklades hos  
Starzl metoder för multi-organ-
transplantation, d.v.s. meto-
der att samtidigt transplantera  
mer än ett organ hos en och  
samma mottagare, när det  
behövs.

...100 år av transplantation

På midsommarafton 1984 gjordes i Göteborg, under  
ledning av Göran William-Olsson, den första hjärt- 
tranplantationen i Sverige. Den gjordes innan ett nytt 
dödsbegrepp fastställts av riksdagen och donationen  
kom därför från ett annat land.
Hittills har i Sverige c:a 1 000 transplantationer av  
hjärta gjorts. Av dessa har c:a 50 varit tillsammans  
med lunga, medan c:a 600 transplantationer av enbart 
lunga genomförts.

I början av 1990-talet genomfördes under ledning av  

Andra transplantationer i Sverige

Transplantationshistorik

Wahkanskys öde delades av  
många patienter på den tiden.  
Medlen mot avstötning häm- 
made de vita blodkropparna och  
patienterna blev ofta mycket  
känsliga för svåra infektioner.
 
Inte minst ”blodförgiftning”  
d.v.s. bakterier och svamp i blodet var en fruktad  
komplikation. Även virusinfektioner kunde vara dödligt 
förlöpande.

Christiaan Barnard (1922-2001)
Barnard gjorde 1967 vid Groote Schur sjuk-
huset i Kapstaden den första lyckade hjärt- 
transplantationen. Patienten hade hjärtsvikt, hette Louis 
Washkansky och visades i TV världen över. Patienten  
levde 18 dagar med sitt nya hjärta och dog i lung- 
inflammation.

Hittills har c:a 2 500 genomförts. Den första bukspott- 
körteltransplantationen gjordes i Stockholm 1974, hittills 
har c:a 500 gjorts i Sverige.

Carl-Gustav Groth (1933- )
Hos Tomas Stratzl i Denver fick Carl-Gustav  
Groth tillfälle att under två perider på 1960- och 1970  
talen som ung kirurgi följa utvecklingsfronten inom 
transplantationskirurgin.

Transplantationerna i Stockholm hade börjat på Serafi-
merlasarettet men flyttade till Huddinge och 1976 blev 
Carl-Gustav Groth chef för verksamheten.

Ett par områden utvecklades sär-
skilt under Groth: transplantation 
av hel bukspottkörtel och insulin-
producerande celler samt lever-
transplantationer.

Levertransplantationer startade  
i Stockholm i november 1984  
och i Göteborg i januari 1985.  

Idag transplanteras njurar även i Stockholm, Uppsala  
och Malmö. Hittills har c:a 12 500 transplantationer  
genomförts, varav en fjärdedel med njurar donerade  
av anhöriga.

Idag ger stiftelsen, Lars-Erik  
Gelins minnesfond, stöd till  
utbildning till exempel för att  
läkare eller sköterskor skall  
kunna besöka kliniker i andra  
länder och för att utveckla klinisk 
kompetens.

Lars-Erik Gelin (1920-1980)
Den första professuren i transplantationskirugi 
inrättades i Göteborg med Lars-Erik Gelin som  
förste innehavare. Hans forskningsintresse hand-
lade om blodflöde och som kirurg om kärlkirurgi. 
Vid den kärlkirurgiska enheten byggde han från 1965 
upp en särskild avdelning för njurtransplantation  
på Sahlgrenska sjukhuset.

Andra transplantationer i Sverige

På midsommarafton 1984 gjordes i Göteborg, under  
ledning av Göran William-Olsson, den första hjärt- 
tranplantationen i Sverige. Den gjordes innan ett nytt 
dödsbegrepp fastställts av riksdagen och donationen  
kom därför från ett annat land.
Hittills har i Sverige c:a 1 000 transplantationer av  
hjärta gjorts. Av dessa har c:a 50 varit tillsammans  
med lunga, medan c:a 600 transplantationer av enbart 
lunga genomförts.

I början av 1990-talet genomfördes under ledning av  

Tore Schersten i Göteborg de första multi-organ-
transplantationerna, det vill säga man transplanterade  
paket med fler än ett organ. Hittills har ett 20-tal  
personer behandlats i Sverige.
Tarmtransplantation kan vara aktuellt hos personer  
som förlorat större delen av sin tarm på grund av  
skador, blodpropp eller inflammationer i tarmen.  
Behandlingen har varit komplicerad framför allt på  
grund  av besvärliga avstötningsreaktioner.
C:a 25 personer har hittills behandlats.

Andra transplantationer

Hornhinna... Genomfördes redan 1905 av tjecken 
Edvard Zirm. Att resultaten blev lyckade beror på att 
hornhinnan inte aktiverar avstötningsmekanismer hos 
mottgaren. Sedan dess har många tusen genomförts 
även i Sverige.

Hand, ansikte och andra kroppsorgan.... Sådana har 
de senaste femton åren transplanterats i enstaka fall runt 
om i världen. Även dessa patienter riskerar avstötning. 
Dessa transplantationer kan till skillnad från de som vi 
har diskuterat hittills knappast kallas rutiningrepp.

Ovarier... Transplantation av organ, som producerar 
könsceller d.v.s. unikt DNA är inte tillåtet i Sverige. 
Men ett fall rapporterades från England 2008 om ett 
barn fött efter transplantation av äggstock till mamman. 
Ett enklare sätt är givetvis att ta emot donerade ägg.

Transplantationshistorik Från experiment till rutinsjukvård... ...100 år av transplantation
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Utdelning av forskningsbidrag ur Gelinfonden 2011

Utdelning - Professor Gelins Minnesfond

Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond utdelar 
årligen drygt en halv miljon kronor till forskning 
och utveckling inom transplantationsområdet.

Stiftelsen instiftades 1981 och förvaltas av 
Njurföreningen i Västsverige.

Lars-Erik Gelin (1920 - 1980) var innehavare av den 
första professuren i transplantations-kirurgi i Sverige 
och en nationellt och internationellt banbrytande 
forskare inom transplantationsområdet.

Redan 1965 byggde han upp en särskild trans-
plantationsenhet på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset i Göteborg.

Verksamheten utvecklades framgångsrikt och under 
1970-talet blev kliniken en av de ledande i världen 
för njurtransplantationer.

Jenny  Nyström, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 
får 50 000:- för sin forskning om bl.a: Möjligheter 
att förutspå rejektion, (avstötning) med gen-
markörer.

Kristina Nyström, 
Göteborgs Universitet,
får 75 000:- för sin forskning om: En ny möjlig-
het att behandla cytomegalovirusinfektion hos 
transplantationspatienter.

Joar Svarvik, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
får 50 000:- för Mikro-chimerism och 
cellhybridbildning i relation till tumör utveckling 
hos organtransplanterade patienter.

465 000 kronor utdelade för forskning 2010 till:

Amelie  Kinch, 
Akademiska sjukhuset i Uppsala 
får 40 000:- för studier omkring Lymfom efter 
organtransplantation i Sverige 1970-2006 - 
och Epstein-Barr virus roll?

Tomas Lorant, 
Uppsala Universitet/kirurgiska vetenskapen, 
får 150 000:- för skyddande behandling och 
reparation av transplantat.

Ann Novotny, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset,
får 100 000:- för Generering och isolering av 
lever-stamceller för cellterapi.

Aktivitetsdag i FilsbäckGrundsund
 
Vi hade en fantastisk dag på vår resa till Grundsund. 
Som nya i gänget kom vi direkt in i gemenskapen 
med massor av trevliga medresenärer.

Det regnade och blåste (vilket gjorde att vi fick 
tag i ändamålsenliga jackor till oss samt stövlar 
och regnkläder till barnbarnet hos Didriksson) 
men i sinnet sken solen tack vare dessa underbara 
människor som vi åt lunch med och sedan sjöng 
allsång och drack kaffe med.

Tack Birgitta Månsson, vi tackar oxå din 
underhållande man Ingvar, som spelade och sjöng 
och höll ihop allsången.

Det var vår första resa med Njurföreningen
 i Västsverige och det gör vi gärna om.
 
Gunilla o Conny Lernhag

En solig och varm söndag i augusti på 
Filsbäcks Egendom utanför Lidköping 

Vi som var med vill rikta ett stort tack till Skara-
borgsgruppen och Birger för en trevlig dag då 
vi både kunde vara aktiva och kunde sitta ner 
och samtala med varandra. 

Särskilt tack till Jan Bylund som förhandlat fram 
ett bra pris för att både skjuta, elektronskytte, 
och spela golf. Flera gick 12-håls banan men 
Karin Green som instruktör.

Bättre tränare kunde de inte få, världsmästare. 

Björn, Anna och Manne på bryggan där restaurang ”Hunden”, Pelles Rökeri, ligger.

Kökspersonalen - Jens, Åke, Björn, Anna och Per

HÄNT SEN SIST

Karin Green får instruktioner om hur skjutning med elektroniskt skytte går till.

Barn-barnet Ida sköt bäst av oss alla.

Ja sedan - Jan Bylund grillar och vi andra äter.

Alla gåvor till stiftelsen är värdefulla 
och kan enklast sättas in på stiftelsens 

bankgiro... 5417-1889



12 13

Donationsdagen

Donationsveckan 2011 
I anslutning till den europeiska donationsdagen den  
22 oktober 2011 har donations- och transplantationsverk-
samheten vid Socialstyrelsen beslutat att även i år ha en 
Donationsvecka som infaller mellan 17–23 oktober 2011 
(vecka 42). 

Varför en donationsvecka?
Allt fler svårt sjuka väntar på ett eller flera organ, en vän-
telista som är längre än någonsin. Det här vill vi göra 
något åt och vi har därför infört en Donationsvecka med 
kampanjverksamhet och lokala aktiviteter runt om i lan-
det. Vi vill uppmana alla att tillsammans uppmärksamma 
frågan och sprida budskapet. 

Ett viktigt syfte med Donationsdagen är att sätta fokus på 
alla dem som donerat organ efter sin död och gett andra 
människor ett nytt liv. I flera Europeiska länder anordnas 
till exempel speciella tacksägelsegudstjänster där man 
hedrar alla organdonatorer.
Förhoppningen är att fler tar ställning för donation 
Syftet med Donationsveckan är att sprida information 
om donation av organ och vävnader och om vikten av att 
ta ställning för donation. 
Lokala aktiviteter runt om i landet 
Donationsveckan kommer att anordnas av de lokala sjuk-
husen med hjälp av transplantationskoordinatorer och av 
patientföreningar. 
Donationsdagen är ett utmärkt tillfälle för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte för såväl den medicinska professionen, 
allmänheten och för berörda patientorganisationer runt 
om i Europa. 

I Sverige är det Livet som Gåva, 
där Njurförbundet är medlem, 
som initiativ till att det arrang-
eras olika aktiviteter runt om 
i landet. Livet som Gåva har 
även lyckats ganska väl med att 
nå ut med olika budskap i me-
dierna i samband med tidigare 
donationsdagar.    

 Alla kan medverka på 
Donationsdagen den 22 oktober!

Många frivilliga krafter behövs   

ORGANDONATION 
- en förutsättning för transplantation

Engagemang krävs
Många frivilliga krafter behövs som deltar i informa-
tionsarbetet för att kunna nå ut till allmänheten, besluts-
fattarna och inte minst medierna. 

Hur kan vi få ut budskapet?
Under tidigare år har Njurföreningarna i landet, ofta sam-
verkan med hjärt- och lungtransplanterade inom Viking, 
varit ute på olika torg och köpcentra och informerat all-
mänheten. Att dela ut donationskort eller att låta allmän-
heten anmäla sig till Donationsregistret via en uppkopplad 
dator har varit bra sätt att fånga uppmärksamheten. Infor-
mera lokala politiker om Donationsdagen. Passa även på 
och fråga på vilket sätt som de kommer att medverka till 
att antalet organ för transplantationsändamål ökar. Det 
finns många olika sätt att övertyga människor om att alla 
bör göra sin vilja om organdonation känd. Bästa sättet är 
trots allt då människor får tillfälle att själva se resultaten 
av lyckade transplantationer. Inom Njurförbundet och 
Viking finns många bra ambassadörer.

Njurföreningen i Västsverige planerar även i år att vara 
aktiv inom regionen under Donationsveckan men speci-
ellt på Donationsdagenden . Du som känner för frågan 
och vill delta i informationsarbetet och kanske även har 
idéer om olika aktiviteter som kan genomföras inom ditt 
närområde, kontakta vårt kanslie.
Donations- och transplantationsverksamheten vid Soci-
alstyrelsen tillhandahåller kostnadsfritt material så som 
t-shirts, donationskort, affischer och reflexer med tryckta 
budskap. Materialet kan beställas på webbplatsen www.
donationsradet.se eller på vårt kansli

Nu gäller det att vår förening ställer upp!
Kontakta vårt kansli tel 031 367 98 16 fax 031 14 70 41 
E-post njvs@njurforbundet.se 

Du som bor i Skaraborg kan kontakta Birger Joräng,  
Mobil   070 - 201 39 85
  

E-post: birger.jorang@telia.com
För mer information:
www.livetsomgava.nu

Svenskarnas donationsvilja är den högsta i Europa. Trots 
det är Sverige bland de sämsta europeiska länderna på att 
hitta donatorer. För tillfället behöver 756 barn och vuxna 
med akut sjukdomsförlopp eller svår kronisk sjukdom 
ett eller flera organ, enligt statistik från Donationsrådet. 
Transplantationerna blir allt färre. Förra året hittades 
omkring tjugo procent färre donatorer än 2009.

– Det är tydligt att det är stora skillnader på attityder 
gentemot donation bland ledningarna i olika landsting 
och sjukhus. Det behövs nationella riktlinjer för hur 
sjukhusen ska arbeta med detta, säger Håkan Hedman, 
ordförande i Njurförbundet.

– Det finns flera problem i sammanhanget. Ett är 
att varje intensivvårdsavdelning måste vara mer 

uppmärksam och bli mer på hugget när det gäller 
möjliga donationer. Därför ska vi öka personalens 
utbildning och kompetens om donation, säger Peter 
Desatnik, regionalt donationsansvarig och överläkare 
på intensivvårdsavdelningen i Helsingborg.

Ett annat problem han ser är att det finns få 
intensivvårdsplatser i Sverige jämfört med resten 
av Europa. I Region Skåne har man lagt ner många 
intensivvårdsplatser vilket minskat möjligheten att 
vårda patienter med respirator.

– Politiker och ansvariga säger att vi inte behöver mer 
pengar i vården och intensivvårdsplatser är givetvis 
dyra. Men jag är säker på att fler platser leder till ökat 
antal identifierade donatorer, säger Peter Desatnik.

Donationsdagen

Villiga svenskar räcker inte

Fler svenskar än någonsin köar för nya organ.
Varje år dör ett trettiotal patienter i väntan på transplantation. 

Skillnaden mellan landstingens förmåga att hitta donatorer är stor.

Vi behöver kampanjer till allmänheten och informera om vikten av donation.

 Anmäl och informera närstående

 Tre sätt att göra sin vilja känd för den som vill donera:

 1.  Anmälan till donationsregistret: app.socialstyrelsense/donation/anmaldon.aspx.
 
 2.  Informera närstående.

 3.  Fyll i ett donationskort.
      Finns bland annat på apotek och kan  
       förvaras i plånboken.

Text: Federico Moneno, Karl Melander.  
Publicerad 27 juni Syd Svenskan 

Donatio
nskort
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Njurföreningen i Västsverige 
har utarbetat en ny broschyr...

” Att samtala med barn 
om  för äldrars sjukdom”.

KULTURSIDAN

Lauren Baratz Logsted
KÄRLEKENS BOJOR
Boken handlar om en kvinna i högre stånds miljö vid 
sekelskiftet och en livstidsfånge. Det hela började med att 
hon ville bli en bättre kvinna på nyårsafton när alla skulle 
ge ett löfte inför det kommande året. Hon levde med en 
man som var författare. Boken är välskriven, sensuellt 
erotiskt drama om misstroende och om längtan.

Mari Jungstedt
DET FJÄRDE OFFRET
Stilla sommarmorgon begås ett väpnat rån på Gotland. 
Kommissarie Anders Knutas leder det hela med hjälp av 
kollegan Marianne Jacobsson. Detta är Mari J:s  nionde 
roman.

Alex Schulman
ATT VARA MED HENNE
Är som att springa upp för en sommaräng utan bli det 
minsta trött. När han första gången träffar Amanda Widell 
förändras allt. Det är en brokig underbar kärlekshistoria.

Viveca Sten
I NATT ÄR DU DÖD
En kriminalroman från Sandhamn som handlar om 
Thomas och Nora. En kriminalare, som klarar det 
mesta, hämnd och pennalism. Detta är författarens tredje 
roman.

Kathryn Stockett 
NICEVILLE
Tre kvinnor, två värdar, en historia. Boken är en 
läsupplevelse utöver det vanliga. En
oförglömlig roman om vänskap, mod och kärlekens 
kraft. Med andra ord en bok att älska.

 För att kunna tiga tillsammans
 måste man ha mycket att tala om

 Man skall inte gå och lägga sig
 utan att ha lärt sig något nytt.

 Även om något får lämnas ogjort,
 så måste vi alla ta oss tid att lugnt sitta ner
 Och se löven virvla runt.

 Elisabeth Lawrence

FÅNGA DAGEN 

- LÄS EN BOK -!

EVA KÅSERAR

då fanns inte några faciliteter att tala om. Det gamla 
utedasset hade tre hål till exempel. Men, som sagt, 
troligen alltid fungerande. Nu var idyllen total med 
ridhästar i hagen och travhästar utanför köksfönstret 
på väg till träning. Även här hade vår värdinna pustat 
ut efter alla sommarbesök. Lite egen tid behöver vi 
alla. En sightseeing fick vi i tätorten, som erbjöd 
både museum, gammalt tingshus och Erikshjälp. Vi 
besökte också Hälsinglands riviera, Orbaden, som 
grundades 1925, där vi lögade oss i Ljusnan. Inget 
hopptorn fanns dock. 

I vår ålder får man passa sig. Den ena efter den 
andra råkar ut för missöden/olyckor med benbrott 
ofta som följd. Makens kusin ramlade över sin 
motionscykel och bröt armen. Enligt en dotter i 
vårdsvängen är prognosen god i detta fall, jämfört 
med en olycka i badkar eller på en mattfrans. Det 
är mycket hoppfullare med rehabiliteringen. Man är 
redan på gång, så att säga.

I sommar har svampskogen överträffat sig själv. 
Alla svampställen är superhemliga och vårt 
nyaste, som vi kom till av en felorientering, gav 
oss nästan kantarellfrossa. Efterarbetet är digert, 
men belöningen ljuv; en smörgås med smörstekta 
kantareller är svår att övertrumfa. Lägg därtill 
abborrfiléerna, som vi vet kostar hundratals kronor i 
de chickaste fiskaffärerna. Man lever gott på landet. 
Hallonen glömde jag. Buskarna dignar.

Nu stundar snart en annan årstid och höstnöjena 
väntar. ” Dammtussarna har inte flyttat på sig sedan 
sist. Det läget gillar jag.

 Eva Lundgren
 eval.gbg@gmail.com 

Efter allt rustande för att resa till landet efter vintern 
var vi åter på plats. När det gäller packningen kan jag 
säga att vi (=jag) aldrig lär mig. Högst tio procent av 
alla persedlar kommer till användning. Men beredd 
måste man vara. Vad vet man?  Inbjudningarna kan 
komma att hagla. 

Tingen var emot oss från början. Vattnet lyckades vi 
inte koppla in första veckan, men när det väl gick bar 
det sig inte bättre än att vi glömt stänga en kran, och 
allt brunnsvatten pumpades ut. Men se, redan efter 
par dagar fylldes brunnen på igen och den på senare 
år lite beska smaken på vattnet var borta. Antagligen 
är det en god regel att byta ut vattnet åtminstone 
vartannat år. Sedan kom vi till gräsklipparen, som 
trilskades och slutade med att köra över och itu sin 
egen lossnade drivrem. Det knähöga gräset fick 
anstå. Som en tredje motgång kom kylskåpet, som 
blev utan sladd då maken dammsög idogt. Utedasset 
däremot fungerade u a.

Jag har med liv och lust deltagit i en tävling med en 
sejour på Gotland som högsta vinst. Förhoppningarna 
var högt ställda, då jag dels lyckats lösa ett korsord, 
dels skrivit en motivering på högst 15 ord om varför 
jag ville resa dit. Jag var dessutom påhejad av min 
frisör Stefan, som blev invigd och trodde stenhårt 
på mig. Vilka förtroenden måste inte en frisör stå ut 
med? Efter ett tag kom ett brev med lydelsen ”Du 
hör till en av de 25 kluriga personer som har vunnit 
en bok.” Besvikelsen var stor, för jag hade nästan 
börjat planera vistelsen, men jag förstod samtidigt att 
det alltid finns proffsvinnare i sådana sammanhang. 
Har en gång hört att i USA finns det människor som 
försörjer sig på olika tävlingar. Boken jag fick var 
en nyutkommen kärleksroman. Kärlek måste vi ha, 
men intresset var ändå måttligt. Maken kom just 
förbi och sa: ”Du är en pärla!”  Intresset tilltog. Det 
börjar likna kärlek, banne mig!

Vi har gjort en veckolång resa från vår utgångspunkt i 
öster- och norrled. Efter invasioner av barn, barnbarn 
och vänner i omgångar var vi pigga på en egen 
resa. Våra mål var Karlskoga, Yxlan i Stockholms 
skärgård, Uppsala och Stocksätter i Hälsingland. 
Hälsingland var nytt för oss med sin linodling och 
vackert blånande berg. Vår goda vän äger en gård från 
1700-talet, som andades kultur och historia. Förfäder 
hade fostrat 17 barn på gården i en generation och 

Eva och sommarnöje

När någon i familjen, en 
vuxen eller ett barn, en  för-
älder eller ett syskon insjuk-
nar i en långvarig sjukdom 
eller död drabbas inte en-
bart den sjuke själv utan 
sjukdomen och dess kon-
sekvenser 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 
samtala med barn om sjukdom och död samt bätt-
re rustade att bemöta frågor och kommentarer 
från barnet. 

Broschyren kan användas som en liten ”uppslags-
bok”. 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 vilja ha broschyren? 

Vänd dig till din njursviktskoordinator, patient-
ansvariga sjuksköterska eller till kurator.

NY 
BROSCHYR



16 17

Jag tänkte att jag skulle förklara lite av hur jag tänker 
kring min sjukdom och min dialys, men då måste jag 
samtidigt berätta min historia.

Den 24 april 2009 kollapsade jag hemma i köket p.g.a. 
en mycket ohälsosam blandning av njursvikt och 
vinterkräksjuka. Min mor hittade mig liggande raklång 
på köksgolvet, blodig i ansiktet och totalt oförmögen att 
ta mig upp. Detta resulterade i att jag mer eller mindre 
blev kastad in i dialys.

Visserligen visste jag om att mina njurar var dåliga. 
Sedan 2005, när min njursjukdom upp täcktes vid 
provtagning, hade jag gått på Sahlgrenskas njur-
mottagning hos en specialist där. Vi hade diskuterat 
dialys ett bra tag, och det var hela tiden det mörkaste 
molnet i min tillvaro. Dialys. Vad innebar det egentligen? 
Säkerligen något som skulle begränsa mitt liv, beskära 
min livsglädje och dessutom göra ont och vara mördande 
tråkigt. Jag ville inte att ordet dialys skulle förknippas 
med mig över huvud taget. På den tiden kunde jag inte 
ens erkänna att jag faktiskt var sjuk, och jag bar på en 
massa rädslor och saker som jag inte ens vågade dra ut 
i ljuset för att konfrontera. 

Allt det här gjorde att jag hela tiden blev räddare 
för dialysen. Och fortfarande hände ingen ting. Min 
njurfunktion var för bra för att det skulle vara aktuellt 
med dialys. Jag fick göra ”studiebesök” på Sahlgrenskas 
hemodialysmottagning (bloddialys) och prata med en 
patient i dialys och jag tittade med stora ögon på den där 
otäcka maskinen där blodet pumpade runt, runt. Han sa 
att han var väldigt trött, patienten, och jag kunde se att 
han inte mådde särskilt bra. Det gjorde inte jag heller.

Så fick jag se utrustningen för peritonealdialysen eller 
påsdialysen, som man gärna kallar den till vardags. Den 
såg betydligt mindre dramatisk ut. DEN metoden skulle 
jag åtminstone kunna tillåta mig att tänka på. Då visste 
jag inte att man måste operera in en slang i bukhinnan 
och få dialysen den vägen.

För att göra en lång historia kort blev jag efter att 
ambulansen hämtat mig hemma i köket kvar på 
Sahlgrenska i nästan tre veckor. Jag låg på avdelning 
25, den dåvarande njurvårdsavdel ningen, och fick börja 
gå i hemodialys högst upp i huset där dialysmottagningen 
då låg. Man hade opererat in ett ”spjut” i halsen på mig 
som de kopplade slangarna till. Dessutom fanns det 
sängar man kunde ligga eller sitta i medan man fick 
sin dialys, och man hade en strålande utsikt över västra 
delen av Göteborg som var betagande vacker i den 
grönskande våren. Redan innan jag plöjde näsan i golvet 
hemma hade jag fått börja i njurskola på Sahlgrenska, 
då ledd av den fantastiska Ellinor Broms, hon är 
njursviktskoordinator, som jag tror att många av er som 
läser detta haft en eller annan kontakt med.

I all turbulens glömde jag bort att vara så rädd för 
dialysen. Det hände ju så mycket annat runt mig! 
Jag lärde känna sköterskorna på avd 25 och på dialysen, 
fick kompisar bland medpati enterna, travade runt i de 
långa korridorerna både bittida och sent – jag hade för 
mycket att göra för att vara rädd hela tiden. Jag dök upp 
på njurskolan som jag var, blåslagen och led bruten 
efter mitt fall därhemma, vilket föranledde en hel del 
diskussioner bland övriga delta gare. Och jag upptäckte 
dessutom att jag mådde bättre. Jag fick en underarms-
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fistel inopererad i vänsterarmen som skulle börja 
användas så snart som möjligt.

Sedan blev jag utskriven och hamnade på dialys-
mottagningen på Lundby Sjukhus. Då kändes det inte 
alls kul att lämna det invanda på Sahlgrenska och åka till 
ett annat sjukhus. Det var på ganska darriga ben jag steg 
in i den vita baracken vid Wieselgrensplatsen tidigt på 
morgonen den 15 maj 2009. Hur skulle det vara här? Vad 
skulle hända nu? Var sköterskorna och läkarna bra här?

Det tog ca 6 månader av dialys för mig innan jag började 
förstå vad det var jag höll på med. Den tiden var så 
omtumlande att jag bara lät mig flyta med, och de tankar 
jag tänkte var inte ett dugg positiva. Antagligen var detta 
min bearbetningsfas, men nu efteråt kallar jag den min 
orosfas. ”Vad händer om jag inte klarar av behandlingen? 
Jag blir ju så trött och den huvud värk jag får vid varje 
behandling är inte av denna värld. Vad händer om de inte 
hittar en pas sande njure åt mig? Kommer jag att klara 
operationen när det blir dags?” Som ni ser snurrade detta 
runt i mitt huvud dag som natt, och jag mådde inte alls 
bra psykiskt. Detta gjorde att jag inte heller tillät mig 
att känna hur mycket bättre jag började må fysiskt, i takt 
med att jag hela tiden blev renare. Jag var helt upptagen 
av att måla ”fan” på väggen och jag gjorde det minsann 
riktigt bra.

Så tiden gick, och jag var fortfarande ganska ordentligt 
rädd och negativ, även om jag an strängde mig för att mota 
tillbaka min negativism och i stället plocka fram leenden, 
skratt och framåtanda. Fisteln gick inte att använda utan 
jag fick tålmodigt ha mina slangar vid nyckel benet, 
ett paket som jag döpte till ”Kôrven” p g a sin likhet med 
en kedja prinskorv i Saluhallen. På dialysen låg jag mest 
och slöade, tittade väl på TV ibland, men tog ingen större 
del i min vård och behandling. ”Varför ska jag bry mig?” 
minns jag att jag tänkte. ”Det finns ju ingen anled ning. 
Folket här ser nog till att jag mår bra.”

P. g. a en annan plötslig händelse i mitt liv förstod 
jag en vacker dag att jag inte kunde fortsätta så här. 
Jag var helt enkelt tvungen att försöka göra något 
åt min situation, bryta trenden innan jag med full 
fart körde rakt in i väggen. Jag tärde på både mina 
egna och andra människors psykiska resurser, och 
jag skulle inte klara detta med förståndet i behåll om 
jag inte i stället försökte vända det hela så att det var 
JAG som tog greppet om tyglarna.

Det första jag gjorde var att kontakta kuratorn på 
Lundbydialysen. Jag hade så mycket gam malt bagage 
som låg i vägen och hindrade mig från att uppnå det 
jag ville, och jag måste för söka skyffla ut det för att få 
plats med mina kommande nya tankebanor. 

Det var det bästa jag gjort i mitt liv dittills. Att sitta ned 
och prata med en människa som inte var familjemedlem 
eller bekant gjorde hela skillnaden för mig. Kuratorn 
lyssnade på MIG, hon tyckte att det jag sa var viktigt. 
Och det allra bästa var att hon gav mig verktyg för att 
komma ur de gamla invanda hjulspåren. Vi har ju alla 
upplevt olika saker i våra liv och haft olika metoder för 
att tackla dessa upplevelser. Ibland har vi kört huvudet i 
väggen, ibland har vi lyckats bearbeta dem. 

Det visade sig att jag inte behövde mer än två samtal 
med kuratorn innan mina gamla koffer tar och resväskor 
som jag gick och bar på kunde kastas ut genom närmsta 
fönster. Jag kunde ta mig an min nya tillvaro på ett 
helt annat sätt efter det. För det första lärde jag mig 
att ac ceptera läget – inte nödvändigtvis gilla läget, 
men acceptera det. Jag kunde erkänna för mig själv att 
OK, nu är det så här. Jag är sjuk, men jag behöver inte 
nödvändigtvis bli sjukare. 

För det andra hittade jag tillbaka till den förmåga jag 
hade glömt bort mitt i alltihop – att glädja mig åt små 
saker i livet. Det lärde jag mig när jag höll på att förlora 
min mamma i en svår hjärtinfarkt 1997, men det kom i 
skymundan när alla dessa omvälvande saker hände mig.
 Numera kan jag få glädjestötar i magen av en vacker 
solnedgång, av att höra ett musikstycke som berör 
mig eller av att se en klunga blåklockor vid vägkanten 
en solig dag. Den glädjen ger mig kraften att klara 
ännu en behandling eller ännu en jobbig situation.

För det tredje peppade sköterskorna på Lundbydialysen 
mig till att börja träna och motionera under dialysens 
gång. Jag cyklar en timme varje dialys på en av de två 
sängcyklar som finns där. Det gör att reningen blir mycket 
bättre under träningspasset, eftersom genomström-
ningen i kroppen ökar. Jag brukar säga att det känns som 
om jag har ett rosa moln över huvudet när jag cyklar, 
eftersom glädjehormonerna bokstavligen sprutar 
omkring mig när jag känner att jag klarar av att 
hålla tempo och motstånd på cykeln. Jag har också 
inspirerat min stolsgranne att börja cykla, och nu kör vi 
tillsammans. Dessutom gick jag med i stavgångsgruppen 
och jag är ute och går en halvtimme med mina stavar 
varje torsdagsmorgon före dialysen. Jag anlän der till 
behandlingen med äppelröda kinder och ibland svettig 
och dan, men det är det värt!

För det fjärde, och vad jag tror är något av det 
allra viktigaste, började jag ta mycket mer aktiv del 
i min vård och mina dialyser. Från att ha varit mer 
eller mindre viljelös och passiv har jag nu gått till att 
helt själv göra maskinens inställningar, sticka mig, 
koppla slangarna till maski nen, starta och avsluta, 
skriva av maskinens värden under dialysen plus att 

Forts. nästa sida...

Att börja med dialys är något 
som utlöser en otrolig mängd 
kaotiska och motsägelsefulla 
känslor hos de allra flesta. 
Helt plötsligt har man fått 
en sjukdom som hotar en 
till livet, och det kan vara 
otroligt skrämmande. Det 
kan också ta väldigt lång tid 
att acceptera sin sjukdom 
och den behandling man 

behöver för att överleva, och ibland lyckas man 
överhuvudtaget inte.
Om de negativa tankarna tar överhanden blir det 
ingen rolig tid man tillbringar på dialysen, och den 
tiden kan faktiskt både vara otroligt rolig och otroligt 
produktiv, om man tillåter sig att bjuda in även de 
positiva tankarna. För tro det eller ej, det finns en 
positiv sida med att gå i dialys. Självfallet måste man 
också tillåta sig att ha dåliga dagar, när man bara 
vill krypa in under filten och just då, som det känns, 
aldrig vilja komma fram igen.
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jag drar nålarna själv. Jag tar även samtliga larm under 
dialysen – skulle det vara något jag inte klarar av finns 
ju personalen där, alltid redo att hjälpa till när det behövs. 
Detta har gett mig en järnkoll, som har fått mig att förstå 
att det faktiskt är JAG som bestämmer över mina dialyser 
och ingen annan. Det är en mognadsprocess som måste 
få ta exakt den tid som behövs, men kan man komma 
dithän har man verkligen vunnit en enorm seger, 
självinsikt och framför allt SJÄLV RESPEKT. Först 
genom att ta detta steg har jag förstått vad det innebär 
att gå i dialys och vad som händer under dialysen. 
Jag förstår varför saker och ting händer, jag aktiverar mig, 
jag känner mig inte längre rädd och främmande. Tidigare 
var jag mycket svårstucken, min fistel satte sig ideligen 
på tvären (därför har jag döpt honom till Fritz – det måste 
vara en karl, efter som han är så besvärlig!) och till sist 
hade ryktet spritt sig och det var inte många sköterskor 
som vågade sticka i fisteln utan att darra i knävecken.

Visst förstår jag att jag är lyckligt lottad som inte 
har svår värk under dialyserna och att jag mår så bra 
mellan behandlingarna att jag inte är utmattad och trött 
redan när jag kommer dit. Men sanningen är att om man 
klarar av att plocka fram sitt positiva tänk, då blir man 
mycket tryggare i den osannolika situation man befinner 
sig i. Orkar man jobba för att må bättre, så får man så 
otroligt mycket igen. Jag trodde aldrig att jag skulle 
komma så här långt utan slog ifrån mig med bägge 
händer när försiktiga framstötar från personalen gjordes 
för att jag skulle börja fundera på att sticka mig själv. 
”Aldrig i livet!” sa jag tvärsäkert. Och jag glömmer ald-
rig den morgon när min sköterska undrade, för vilken 
gång i ordningen minns jag inte, om jag ändå inte ville 
hålla fingret på nålen när hon stack mig och jag helt 
plötsligt sa, kanske en aning burdust: ”Ta hit nålarna, 
så gör jag det själv!” Och tjoff, tjoff, så satt både 
artär- och vennål på plats som om jag aldrig gjort annat. 
Den känslan kommer jag att minnas för evigt. Nu kan 
jag få dialys var som helst, när som helst, och jag vet 
att ingen kommer att rota sönder min fistel. För det 
är faktiskt så, att sticker man sig själv sparar man fisteln. 
På något underligt sätt vet man precis var och hur man 
ska sticka, och stöter man på patrull kan man backa nålen 
på ett helt annat och mycket skonsammare sätt än någon 
som sitter mitt emot och inte känner på samma sätt. 

Mitt råd till er som ska börja i dialys är således att 
om och när ni kan, försök att tänka positivt. Det 
kan bära er så långt som ni inte tror är möjligt när 
ni står i början av vägen, och det kan förändra 
hela livet för er. Jag kan, utan att ljuga, säga att jag 
inte skulle vilja ha min resa ogjord, eftersom den 
lärt mig så otroligt mycket om mig själv. Jag var 
fullkomligt vettskrämd när jag började i dialys, 
särskilt som jag blev kastad in i situationen så 

abrupt. Nu är jag herre över situationen. Jag står på 
transplantationslistan, men jag känner mig så trygg i 
dialysen att jag inte alls tycker att väntan är olidlig.
Lita på mig när jag säger att det finns enormt mycket att 
lära sig längs den väg ni ska gå! Ta vara på er, ta vara på 
de glädjeämnen ni har och utnyttja dem till fullo. Om ni 
kan och orkar, prata med era medpatienter och sköterskor 
och skaffa vänner bland dem. Själv har jag fått vänner 
för livet i min stolsgranne och hans fru och även bland 
sköterskorna. Det känns inte ett dugg betungande längre 
att åka till dialysen eftersom det känns som att jag åker 
till min andra familj. Var inte rädda för att ta hjälp av t ex 
kurator och dietist, utan låt dem hjälpa er att bygga upp 
självkänslan när självförtroendet sviktar (för det kommer 
det att göra många gånger). Tillåt er att vara ledsna, arga 
och uppgivna när det behövs, men försök undvika att 
fastna i svärtan och det negativa.

Jag avslutar det här med att önska er ett stort och 
varmt lycka till!

Kram
Isabel Brattkull

Överdrag till Dialysmaskin
 
Hem HD Fresenius Medical Care 4008 S

Jag heter Kajsa Widell och har haft dialysbehandling 
i 10 år. Har bloddialyserat i hemmet i sju år och 
det har fungerat alldeles utmärkt. Under den här 
tiden har jag upptäckt behovet av ett överdrag till 
dialysmaskinen när den inte används, för att skydda 
mot smuts och damm.

Jag har nu tillverkat ett överdrag till Dialysmaskin  
”Hem HD Fresenius Medical Care 4008 S”, som 
jag säljer.

Materialet är vaxat textil. 
Ett starkt och tåligt tyg 
som går att tvätta i maskin. 
Är öppet i en sida och 
stängs med kardborrband. 
Öppningen är på den sidan 
som dialysfiltret sitter. Fäll 
filtrets hållare bakåt innan 
överdraget sätts på. Skyddar 
mot partiklar som inte är 
välkomna på maskinen. Eller varför inte piffa upp 
den med en glad färg och låta den få bli en fräck 
inredningsdetalj. 

Finns till försäljning i färgerna...
RÖD - LJUNG - MELLANBLÅ - MÖRKBLÅ

Priset är 600:-, inkl frakt.

Försäljningsvillkor:
1.  Mot förskottsbetalning via plusgiro (ingen 
avgift men räkna med 14 dagars leveranstid då jag 
behöver vänta in betalningen).Du har själv ansvar 
om något kommer bort på Posten då brev inte kan 
spåras.

2.  Mot postförskott (Enligt Postens gällande 
avgift nu 60:-)

Plusgironummer 160 99 35-0 SEK

Välkomna med Er beställning!
   

Kajsa Widell, Lidköping
  

Tel. 0510/62514, Mobil: 070 35 28 41 4
E-post: Kajsa 4403@ gmail.com

Blivande hemsida:
www. Dockmakeriframkammarn.se

Ö
Ny produkt!
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World Transplant Games 2011

Göteborgs interreligiösa råd höll en manifestation  
i Domkyrkan för att uppmärksamma organ-
donationer i samband med World transplant 
games.
Alla stora världsreligioner säger ja till donation 
 

Agneta Wallenstam, pastor i Betlehemkyrkans 
Missionsförsamling i Göteborg, berättade att rådet har 
ickevåld och miljöfrågor/hållbar utveckling som två 
områden som de arbetar mycket med. World transplant 
games gränsar till båda områdena.

- De här spelen handlar ju om samverkan mellan 
länder, att träffas i idrottssammanhang och lära 
känna varandra. Det finns ju en fredstanke i det.  
Ceremonin avslutades i parken utanför Domkyrkan  
där en minnessten för alla som donerat sina organ har  

Spelen som avgjordes för första gången på hemmaplan 
är över för denna gång. Ett spel med mottot – ”Alla är 
vinnare”. Det svenska laget bestod av drygt 60 personer 
varav 45 tävlande. Antal medaljer blev stort – 13 guld,  
9 silver och 17 broms. Nu har redan träningen börjat  
för de som skall vara med om 2 år i Durban i Syd Afrika.  
Här följer några reflektioner från några ”världsmästare” 
från Västsverige.

Maria med nr 130 på bröstet 
deltog i Livsloppet.
I samband med WTG i Göteborg 
deltog jag tillsammans med min 
man i Livsloppet.

Livsloppet uppmärksammade organdonation och vikten 
av att ta ställning. Loppet var på 5 km i Slottsskogen och 
man kunde välja på att springa, jogga, rulla eller gå.

Jag är själv njurtransplanterad två gånger och för mig 
kändes det bra att få vara med att stödja detta. 

Maria Lyngfelt

World Transplant Games 2011

Här är några axplock från mina upplevelser under  
WTG-veckan i Göteborg.

Cirka 2000 tävlande från 54 länder t.o.m. från Nya 
Zeeland samlades på Götaplatsen och marscherade till 
Liseberg under pampig ledning av Lisebergsorkestern. 
Ingen av dessa människor hade varit i livet idag 
om de inte hade fått en transplantation. Tack vare 
detta kan de resa över hela jordklotet och dessutom 
tävla i idrott. Det är otroligt.

Det fanns en kämpaglöd utan like och Sverige kam-
made hem 13 guld, 9 silver och 17 brons. Vi kom på 
tolfte plats bland de deltagande nationerna.

Spelens drottning alla kategorier var Martha Ehlin! 
Hon har transplanterat 5 organ
och bestämde sig för att ställa upp i 5 grenar och tog 
guld i alla 5! Det var underbart att se glittret i hennes 
ögon. Jag känner mig faktiskt lite delaktig i hennes 
framgångar.
Jag har gått igenom samma stora transplantation några 
år tidigare och stöttat och uppmuntrat henne före och 
efter ingreppet. Dagen före jag åkte till Australien för 
att tävla i WTG hälsade jag på henne på intensiven där 
hon låg och kämpade för sitt liv.
Jag sa till henne att nästa gång är du med i Göteborg. 
Jag vet inte om hon hörde vad jag sa, men när jag kom 
hem mådde hon lite bättre och jag berättade för henne 
om mina upplevelser.

Här bredvid ser du ett litet bildbevis på att golf spelas 
inte bara på gräs! Trots sådana 
fadäser försvarade jag mitt guld 
från Australien.

Det är ju detta det hand-
lar om – att kämpa för sitt 

liv – komma tillbaka – övervinna svårigheter – få  
bekräftelse att det är möjligt – WTG är ett sätt att 
bevisa detta.

Eva Ljungren

För mig var det en otroligt 
upplevelserik och rolig 
vecka. Det kom så många nya 
svenska tävlande som var helt 

underbara människor. Sen fick jag ju träffa det ”goa” 
gänget som var med i Australien också.
Att få tåga med alla dessa länder från Götaplatsen 
till Liseberg med Göta Lejon och drillflickorna i 
spetsen kändes stort. När sen vi svenskar kom in till 
tonerna av Dancing Queen i en fullsatt hall var det 
en glädje som är svår att beskriva.
Att bara få vara i Göteborg denna vecka och träffa 
alla trevliga och glada människor från hela världen 
var en härlig känsla. Alla var vi ju vinnare och 
lyckliga över att ha fått en ny chans i livet. 
Jag tävlade i golf, kast med liten boll, boule i par 
med Anette Wiren och 100 m bröstsim. Eftersom jag 
tävlade i min åldersklass 60-69 år blev det lättare att 
få medalj. Jag fick Guld i golf, Silver i kast, Brons i 
boule och i simningen kom jag fyra.
När veckan var över kändes det tomt på något 
vis. Jag ville inte att det skulle ta slut. Det roliga 
är att jag fick många nya vänner på facebook 
som också lagt in fina bilder från tävlingarna.

Hälsningar och kram Karin

Nu jävlar!
”Ska du?”
Skrattet i telefonluren vill inte ta slut, och jag skrattar  
jag också.
”Ja, det är sant! Stört, jag vet, men…ja, det ska jag.”
”Men kan du simma?”
”Ja, det kan jag väl…” säger jag, och tänker att det där 
med ”kan” är en definitionsfråga.

Vilket samtal i ordningen det var vet jag inte, för alla 
reagerade likadant och jag förstår dem. Den enda 
motion jag ägnade mig åt var på sin höjd att springa 

till bussen. Nu hade jag anmält mig till ett VM. Eller 
OS. Där är min pappa och jag oense. Men om World 
Transplant Games är ett OS eller VM spelar ingen roll. 
För mig är det ändå en utmaning jag aldrig trodde jag 
skulle ställa mig själv inför. Jag har alltid varit sämst i 
gympa. Aldrig en av de där snygga, dressade tjejerna 
som mer än gärna visade upp sina gymnastiska talang-
er därför att de visste att de kunde. Jag visste att jag 
inte kunde, och därför höll jag låg profil.
Att veta att man inte kan är förmodligen helt fel  
inställning, men så var det. Jag trodde inte, jag visste. 
Jag visste att jag blev andfådd bara av att gå trapporna 
upp till klassrummen, jag visste att jag skulle vara trött 
bara efter uppvärmningen i gympan och framförallt 
visste jag de andra orkade mycket mer. Därför drog 
jag mig också för att följa med senare kursare och kol-
legor när de började träna ihop. Om jag slapp så tänkte 
jag inte utsätta mig självmant för den där grundsko-
legympa-känslan. Jag undvek den känslan så mycket  
att jag under gymnasiet ”glömde gympakläderna” eller 
”inte kunde vara med på gympan för det hade dykt upp 
något” alldeles för många gånger. (Jag törs säga det 
nu, eftersom det förmodligen är preskriberat.) Till slut 
blev idrottshataren och latmasken lika självklar som 
lögnen om att jag skulle ”börja träna….någongång”.

Men så hände något. Jag hörde talas om World Trans-
plant Games, och sakta steg intresset av att delta… 
Kanske var det bara rätt person som började propagera 
för det vid rätt tillfälle, men plötsligt så kändes det 
som att det skulle kunna bli startskottet för träningen 
jag undvikit så länge.  ”Någongång” var nu.

Sagt och gjort. Jag bestämde mig, jag skulle vara med. 
Men i vad skulle jag ställa upp? Enligt erfarenhet var 
jag ju sämst i alla grenar, alltid. Eller? Jag drog mig 
till minnes att simning var undantaget som bekräftade 
den regeln. När vi varit och simmat hade jag inte varit 
sämst. Det var kul så länge man slapp dyka, för det 
lyckades jag aldrig få till.
Sagt och gjort. Jag började träna så väl i vatten som på 
land, och jag förvånade till och med mig själv över hur 
målmedveten jag kände mig. Inget peptalk i världen 
var starkare än den lilla röst inom mig som plötsligt 
utbrast: ”Nu jävlar!”
Men så var det det där med att dyka… En vecka innan 
tävlingen hade jag fortfarande inte fått till det…
Nu ljög jag. Jag hade inte ens vågat försöka. Jag sim-
made alltid ensam, och ensam ville jag inte stå och 
försvara mina magplask. Jag tänkte att jag liksom 
skulle klara det ändå… Att när tiden för tävlingen 
väl var inne så kunde jag på något sätt starta på något  
annat sätt… Men det ville jag inte. Inte egentligen.  
En vecka innan tävlingarna började hade jag sällskap 
till simhallen, och den dagen satte jag det. Dyket, jag 

vågade! Nu vågade jag tvärtom inte sluta innan det satt 
ordentligt, så efter ett hejdlöst dykande bestämde jag 
mig för att nu fick det räcka. Jag var redo. Nervös, men 
redo. Och tacksam över att ingen hade några som helst 
förväntningar på mig. Även ett misslyckande var ett 
framsteg.

Så mycket mer än medaljer
Nu blev det inget misslyckande. Verkligen inte. Här 
sitter jag nu, med en bronsmedalj, men för mig är 
den guld värd och ett bevis på att vilja faktiskt räcker  
långt. Ändå kan inga medaljer i världen överträffa 
känslan det innebar att vara med. Jag låter som en le-
vande reklampelare när jag säger att det var en helt 
fantastisk upplevelse, som jag önskar alla fick vara 
med om. Men det är just precis så. Här är ingen bättre 
än någon annan, och lagkänslan är större än tävlingsin-
stinkten (undantaget sekunderna i bassängen!). 

Nu är det idrottshataren och latmaskens tur att vila.  
De har förvisso fått fritt spelrum under sommaren, men 
nu har jag siktet inställt på att börja träna igen. Och lat-
masken är chanslös mot den lilla röst som fortfarande 
poppar upp och utbrister: ”Nu jävlar!”.

Annie Rinaldo ”Jag har knappt  
varit med om lyckligare  
stunder, fler rörande upp-
levelser och en större  
gemenskap än under  
tävlingsveckan”.
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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!

Det finns risk att muntorrhet blir en vana 
som man inte tänker på, det blir en del 
av normaltillståndet helt enkelt. Därför 
är det viktigt att vi som har njurproblem 
ställer frågor till personalen om de 
inte regelbundet själva ställer konkreta 
frågor angående besvär i munhålan och 
om munhygien.

På en del avdelningar och mottag-ningar 
finns en person som är speciellt utbildad 
i och ansvarig för munvårdsfrågor, 
och som kan hjälpa patienten med rätt 
hjälpmedel. Detta är något som, om 
det inte redan finns, du ska tala med 
personalen om.

Lite mer om tänder!

EKONOMISKT STÖD
”Din” kurator kan hjälpa Dig att söka pengar ur olika 
fonder som finns.

”Guldkanten” Njurföreningen i Väst-sveriges 
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
konfidentiell.

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.

”Guldkanten”
är ett rekreationskonto vars uppgift är att stödja njursjuka 
vuxna, barn och ungdomar och lämna ekonomiskt stöd i 
samband med olika former av rekreation eller medverkan 
i av föreningen arrangerade aktiviteter

Medlemsaktiviteter
Pengar som kommer in på detta konto kommer medlem-
marna till del genom subventionerade resor, resor eller 
andra sammankomster.
Till ovanstående gäller följande:
Bankgiro nr 5984 - 4241
PlusGiro nr 29 58 59 - 3
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond -
 pg nr 8511 - 8

SAMMANKOMSTER

Närståendeträff på Dalheimers Hus - Göteborg
- lördagen den 15 oktober -
Den mycket uppskattade psykoterapeuten Lennart 
Björklund, som föreläst för oss sedan många år, kommer 
nu åter och talar i ämnet: ” När livet gör oss illa - 
att förstå och dela med varandra.  

Medverkar gör även njursviktskoordinaror Ellionor 
Broms och dr. Johan Holmdahl.

Se även särskild inbjudan! 

Tematräffar i regionen

”Ät rätt må bra”
är temat på de träffar vi inbjuder till under hösten. 
Tanken är att de skall hållas i Varberg, Göteborg, Skövde, 
Trollhättan och Borås. Inbjudningar kommer att läggas 
ut på samtliga njuravdelningar då datum för respektive 
stad är bestämd.
Du kan även gå in på vår hemsida eller på facebook 
för att se när denna inspirerande samman-
komst skall vara just där du bor. Naturligtvis kan 
du även ringa till vårt kansli eller mejla om du har 
några frågor.

Varmt Välkomna!

Njurföreningen i Västsverige
Som medlem i Njurföreningen i 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.

Ett av våra vikigaste mål är att arbeta med intressepolitiska frågor. Det lönar sig alltid att vara medlem.
Medlemsavgift 250 kr för vuxna 50 kr för ungdom under 18 år

Hjärtligt Välkommen som medlem!

15 oktober   NÄRSTÅENDETRÄFF - När livet gör oss illa - att förstå och 
                 dela med varandra.

    TEMATRÄFFAR i regionen – ”Ät rätt och må bra”
    Även icke medlemmar är välkomna.
 
17 - 23 oktober  – Europeiska Donationsveckan – 

19 oktober   TEMATRÄFF – ”Ät rätt och må bra”, Skövde 

22 oktober   DONATIONSDAGEN

12 november   HÖSTTRÄFF i Alingsås
  
4 december   JULBORD i Skaraborg
       
11 december   JULBORD i Göteborg

Hösten 2011
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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


