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På Europeiska donationslagen lördagen den 22 okt-
ober informerade man och delade ut donationskort 
runt om i Sverige. 
Förutom information var tanken att vi skulle minnas alla 
de människor som det senaste året har avlidit och efter 
sin död, donerat ett eller flera organ och vävnader till en 
behövande medmänniska. I Skaraborg var det aktiviteter 
på olika platser och du kan läsa om vad de gjorde. Antalet 
levande donatorer har ökat, vilket är glädjande, jag 
upplever också att det är fler som får en ny njure av en 
god vän. Deras glädje är stor. Jag samtalade med en god 
vän som har dialys och han berättade att en kväll kom 
grannarna in. De berättade att kvinnan i familjen hade 
funderat på att hon skulle vilja donera en av sina njurar 
till honom. I den situationen var glädjetårarna många…

Att få en livslång sjukdom, som njursjukdom är, förändrar 
livet på många sätt. Mia Berglund, leg. sjuksköterska och 
filosofie doktor har gjort en avhandling om detta och om 
hur personer lär sig leva med sin sjukdomssituation. Hon 
pekar på hur viktigt det är med lärande. Men hur går detta 
lärande till? Vad innebär lärandet och vilket stöd behöver 
patienter i sitt lärande? Dessa frågor har stått i centrum för 
hennes avhandlingsarbete. 

Vi kan se att informationen har förbättrats och utvecklats 
mycket under de senaste åren. men att patienten också 
efterfrågar mycket information, kunskap, helhetssyn 
och delaktighet. Njurskolor finns inte idag på SU/
Sahlgrenska, men finns på övriga sjukhus i regionen. 
På Sahlgrenska och även på ett par andra sjukhus i 
regionen har man Kunskapscentrums modell med små 
samtalsgrupper för patient- och närståendeutbildning, 
vilka är mycket uppskattade. Efter att ha samtalat med 
några medlemmar så menar de att njurskolorna också 
skall finnas då man tycker att de är så värdefulla ur många 
aspekter. Vi i styrelsen har diskuterat detta och föreslår att 
njurskolorna ska vara kvar som ett komplement till det 
andra. Njursviktskoordinatorer, finns på alla sjukhus i hela 
regionen och detta gör att i stort sett alla får kunskaper 
om sin sjukdom och är mer förberedda och delaktiga vid 
dialysstart eller transplantation. Omhändertagandet av 
långvarigt njursjuka effektiviseras och förbättras mycket 
tack vare detta.  Målet är att så få som möjligt skall starta 
i dialys innan de har fått information.
Vi i njurföreningen har alltid talat om hur väsentligt det 

är med att ha kunskaper, dels för att kunna påverka sin 
behandling men också för att vara delaktig i sin vård. 
Möjligheter till att få kunskaper har vi på den Åttonde 
Nationella Njurkonferensen den 13-14 april, där får 
du också träffa Mia Berglund som skall vara med och 
debattera med de inbjudna politikerna. Som debattledare 
har vi lyckas engagera TV-kändisen Lennart Persson. Vilka 
ämnen som skall tas upp kan du se på mittuppslaget. 

Blir det en Göteborgsk exportprodukt? Ja, den frågan 
ställer Mattias Aurell, prof.emeritus, om den Saltskola som 
en grupp skall starta på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
i januari 2012.  Det är en Saltskola för njurpatienter med 
svår hypertoni för att få ner deras medicinering genom att 
försöka få ner deras saltintag. Det blir spännande att se 
hur det går, fantastiskt bra med utvecklingsarbete.

Hur det blir med fortsatt utvecklingsarbete på våra 
sjukhus är dock ovisst. Det är stora sparbeting som gäller. 
Vi har haft möte med njurmedicin på SU/Sahlgrenska, där 
diskuterades hur vi skall bemöta detta och vi beslöt att 
tillsammans med den medicinska professionen skicka en 
skrivelse till politikerna angående de sparbeting som skall 
göras och kräva den vård som är relevant för njursjuka 
personer. 

Jag har varit i kontakt med en ideell kommitté angående 
Dalslands sjukhus, Bäckefors. Patienter från NÄL 
hört av sig angående långa resvägar och svårigheter 
att kunna arbeta på grund av detta. Önskemål är att få 
en dialysavdelning på sjukhuset. Vi kommer att stödja 
förslaget och skall även kontakta sjukvårdspolitikerna 
angående behovet av en dialysmottagning i Alingsås. 

Vi har under hösten haft en del träffar, en temadag för 
närstående, där även den som är sjuk naturligtvis var 
välkommen. Vi har temakvällar nu under hösten - Ät rätt 
– Må bra, I nästa nummer av tidningen får du läsa om vad 
som togs upp så att du som inte hade möjlighet att delta 
kan få lite nya kunskaper.

        Håkan!
 Alla vi i Njurföreningen i Västsverige säger ett stort...

 GRATTIS till dig!
Vi är mycket stolta över att ha en hedersdoktor i vår 
förening. Du har engagerat dig under många år för 
njursjuka och för organdonation. Mycket fint att dina 
insatser har uppmärksammats och som naturligtvis är   
till gagn för alla njursjuka i Sverige. Vi önskar dig lycka 
till i ditt viktiga arbete inom njurvården!

Ordföranden
har ordet

”God Jul och ett riktigt
Gott Nytt År” önskar Birgitta Månsson 

”Underskatta inte det lilla-
det kan vara fröet till något stort”

”Att lyssna är ett uttryck för omtänksamhet”
”Genom organdonation får en annan människa möj-
lighet att leva vidare/att få ett friskare liv. Tack vare  
en annan människas generositet, inte på en annan 
människas bekostnad.”
Daniel Brattgård, sjukhuspräst, sakkunnig i etik.
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 Fråga: Jag hörde då jag var på 
hudkliniken att hudförändringar, 
hudtumörer hos transplanterade är 

ett växande problem och att skivepitelcancer är ett av de 
vanligaste. På hudkliniken är man noga med att inspektera 
hela kroppen och som tur är tas hudförändringarna oftast 
bort i tid och då det gäller skivepitelcancer så är de oftast 
fråga om ”endast” ett förstadium till skivepitelcancer. Jag 
har läst att man kan ändra i immunosuppressionen och då 
används ofta Signal Inhibitors. Stämmer det? Har man 
sett förbättringar.

 Svar: Alla transplanterade patienter har, pga att 
de äter immundämpande mediciner, en ökad risk för 
cancer av olika sorter. Allra vanligast är hudcancer men 
där är olika patienter olika känsliga. Personer som är 
rödlätta och ljusa är allra känsligast medan de med mörkt 
hår och mer pigment i huden är mer motståndskraftiga. 
Mycket exponering för solljus gör alla människor, både 
de som äter immundämpande mediciner och de personer 
som  inte äter medicin, mottagliga för hudcancer. Vi 
uppmanar alla våra patienter att vara försiktiga med 
vistelse i starkt solsken. De skall ha lämpliga kläder, sol-
skyddskräm och begränsa tiden de vistas i solen.
De tre viktigaste hudtumörerna är basaliom, 
skivepitelcancer  och malignt melanom. Basaliom är 
förhållandevis godartat men bör tas bort. Skivepitelcancer 
är mera allvarligt och kan sprida sig till andra delar av 
kroppen. Vid tidig behandling är detta ovanligt. Malignt 
melanom är en aggressiv och svårbehandlad cancer 
med hög dödlighet. Den är dessbättre inte vanlig hos 
transplanterade patienter.
Signal Inhibitors är en ganska ny typ av immun-
dämpande medel. Vi använder två sorter, Certican och 
Rapamune. I cellförsök och djurförsök har man sett 
en cancerhämmande effekt. Nu pågår också studier på 
patienter. Vi kommer sannolikt att deltaga i en sådan 
studie, som skall påbörjas 2012, och där man hos patienter, 
som redan haft en hudcancer, skall byta ett av patientens 
immundämpande medel mot Certican. Vi hoppas kunna 
visa att patienter, som får Certican, får färre nya  
hudtumörer. Om det blir så, det vet vi ännu inte.

 Fråga: Det skrivs och talas så mycket om olika 
”hälsoprodukter” och det finns en del som låter spännande 
och nyttiga. Juice från granatäpple har i studier visat 
att den kan bromsa skador från högt kolesterol, minska 
blodtrycket och mer än fördubbla antioxidanthalten i 

MEDICINSKA FRÅGOR

blodet. Andra studier har visat att granatäppeljuice eller 
extrakt kunnat hämma prostatacancer och bröstcancer. 
Min fråga är om jag som är transplanterad kan dricka 
sådan juice. Skulle även vilja veta om jag kan dricka 
tranbärsjuice, det är väl den som kan vara bra mor 
urinvägsinfektioner

 Svar: Jag brukar säga att den som är njurtransplanterad 
och har en välfungerande njure kan äta  och dricka vad 
som helst.
Alla våra patienter äter (eller intar eller använder) 
mediciner, som tas som tabletter eller flytande. Vi är 
väldigt noga med att kontrollera att alla dessa läkemedel 
fungerar väl tillsammans. Våra läkemedel har både starka 
verkningar och biverkningar och det gäller att balansera 
rätt.
Hälsokostpreparat är väl hälsosamma och bra? Tja, 
vi är alltid lite skeptiska mot sådana. De innehåller 
ofta verksamma substanser av olika slag. Problemet är 
att dessa preparat är inte lika noggrant  undersökta  och 
testade som våra läkemedel. De kan därför motverka 
eller förstärka effekten eller försvaga effekten av våra 
läkemedel, vilket kan resultera i rejektion (avstötning). 
Och det vill vi verkligen inte.
Men juice då? Får man dricka juice? Redan för  
20 år sedan upptäckte man att ett ämne i grapefruktjuice 
påverkade omhändertagandet av cyklosporin (Sandimmun 
Neoral) och tacrolimus (Prograf), så att man fick 
annorlunda koncentration av läkemedlet i blod om man 
samtidigt druckit grapefruktjuice. Detta ledde till att man 
avrådde patienterna från att dricka denna juice.
Därefter har man undersökt flera andra juicer. Apelsinjuice 
går bra att dricka, likaså pomelojuice. (Pomelo är en stor 
citrusfrukt, större än grapefrukt, den användes inte mycket 
här i Sverige och jag tycker inte den är särskilt god). Det 
går också bra att dricka juice från granatäpplen och 
tranbärsjuice. Jag har också hört att den sistnämnda 
skulle vara bra att förebygga urinvägsbesvär men hur 
pass vetenskapligt belagt det är vet jag inte.

 Fråga: Min son har dialys och väntar på en ny 
njure. Väntan är lång och han blir bara sämre. Jag har 
några frågor om hur det fungerar i ”kön”
Min son har blodgrupp 0 och som jag förstår kan den som 
har blodgrupp 0 ge organ till alla både blodgrupp A och 
B. Om det kommer en njure med blodgrupp 0 vem får 
den? Är det den som har blodgrupp 0 eller får någon 
den som är före i kön och t.ex. har blodgrupp A?

Frågor besvarade av överläkare Gunnela Nordén 
Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Frågor & svar

Gunnela Nordén

MEDICINSK INFORMATION

 Svar: När man väntar på en njure från avliden donator 
får man stå på väntelista. Alla O-patienter står på O-
listan, alla A-patienter på A-listan osv. Patienten blir 
alltid transplanterad med en njure från en person med 
samma blodgrupp som patienten har.

När det gäller transplantation med njure från levande 
donator har vi större frihet. Alla patienter kan ta emot 
en njure från en patient med blodgrupp O och den som 
själv har blodgrupp AB kan ta emot en njure från personer 
med alla blodgrupper. Detta kallar vi att patient och 
donator har kompatibla (förenliga) blodgrupper.
De sista 10 åren har vi emellertid fått nya tekniker och 
nya mediciner som gör att vi kan transplantera en njure 
med vilken blodgrupp som helst till vilken patient som 
helst. Detta kallar vi ABO-inkompatibel transplantation 
och om det har jag tidigare skrivit denna tidning. 
Patienten måste särskilt förberedas med en dialysliknande 
behandling, som kallas immunadsorption och därför går 
det bara att genomföra om man har en levande donator 
”i beredskap”.

 Fråga: Vilken inställning har ni som profession då 
det gäller att betala en viss summa pengar till en levande 
donator?

Utmaningen – att ta rodret i livet  
 med långvarig sjukdom 

Att tvingas leva med långvarig sjukdom, ställs det krav på ett ständigt lärande. Men 
hur går detta lärande till? Vad innebär lärandet och vilket stöd behöver patienter i sitt 
lärande? Dessa frågor har stått i centrum för Mia Berglunds avhandlingsarbete. 

 Svar: Att betala en viss summa pengar till en levande 
donator innebär att man köper en njure. Att köpa och 
sälja njurar är förbjudet enligt svensk lag och förbjudet i 
det flesta övriga länder. Alla stora internationella tran
splantationsorganisationer tar avstånd från detta

 Fråga: När avråder ni någon att donera sin njure till 
någon? 

 Svar: För att komma ifråga som njurdonator skall 
man vara fysiskt och psykiskt frisk och ha en äkta 
donationsvilja. Jag brukar säga att man skall känna 
”inne i sitt hjärta” att detta vill jag verkligen, detta gör 
jag gärna.
Om en tilltänkt donator inte är helt frisk eller känns 
psykiskt skör eller sårbar så vill vi inte acceptera den 
donatorn. Jag säger inte ”avråda” för det är inte donatorn 
som tar beslut om donation utan det är det vi som gör.
När det gäller njurdonation så är donatorn den 
viktigaste personen, inte patienten. Om det inte blir 
någon transplantation med njure från levande donator, så 
finns ju alltid möjligheten att få en njure via väntelistan.
Den gamle greken Hippokrates, som levde 300 år före 
Kristus, och som brukar kallas ”Läkekonstens fader” 
sade: ”Det viktigaste är att inte göra någon skada”. Det 
är ett uttryck man alltid ska tänka på när man har att göra 
med levande donatorer.

Lärandet pågår ständigt
Att lära sig leva med långvarig sjukdom är ett tufft 
arbete. Det är ett arbete som tar tid och som nästan stän-
digt pågår, mer eller mindre medvetet. En person säger så 
här om lärandet:

”–Ja, här pågår det ju hela tiden så man får ju anpassa sig 
hela tiden och ta hänsyn till en massa saker men det är ju 
också ett sätt att leva.”

I livet med långvarig sjukdom framträder ständigt nya 
hinder i form av att sjukdomen försämras eller att livet 
förändras. Hinder som den som drabbats och dennes fa-
milj måste lära sig att hantera för att få livet med sjukdom 
att fungera. 

Ett falskt spel – vård som hindrar lärande
Vården har länge försökt stötta detta genom att ge råd 
och information om sjukdom och behandling som pa-
tienter förväntas följa. Resultatet av forskningen visar att 
dessa råd och information endast leder till ett lärande på en 
ytlignivå och att detta till och med kan locka fram ett falskt 
spel, där patienter låtsas följa de råd de får av vårdarna. En 
person som ingår i Mias studie berättar om att hon fick en 
diagnos som hon själv inte trodde på och istället för att prata 
med vårdarna om det tog hon emot medicinen som läkaren 
ordinerade men handlade efter sin egen övertygelse.
 

”–Jag har inte det sa jag. Men så tänkte jag att // det är 
lika bra att jag håller tyst och så tog jag alla medicinerna.
Och grävde ner dem här någonstans [pekar ut mot går-
den].”     Forts på nästa sida...



6 7

MEDICINSK INFORMATION

Detta är ett tydligt exempel på vad som kan hända då 
vårdare och patienter inte möts i ett lärande möte. Med 
ett lärande möte menar jag ett samtal där båda lyssnar till 
varandra och där patientens tro på vad som är bra för den 
egna hälsan står i centrum. Då patienter inte känner sig 
lyssnade till eller trodda på hindras patientens möjlighe-
ter till lärande. Ett exempel på detta är en ung patient som 
fått MS. Om sjukdomen har han hört många hemska be-
rättelser och sett TV serien Dr House. Hans uppfattning 
om MS är att man hamnar i rullstol och dör ung. Hans 
rädsla för att få veta hur det verkligen är har stått i vägen 
för att våga fråga.

”–Ja så jag har fått rätt dålig information faktiskt av lä-
karna, sen har jag inte velat fråga eftersom man har hört 
så illa [om sjukdomen].”

Här menar jag att vårdarna har en viktig uppgift i att 
skapa en trygg miljö och ett äkta samtal som öppnar 
upp för ett möte där patienters rädsla och tankar för 
framtiden kan lyftas fram.

Förändring och motstånd
I avhandlingen har lärandet vid långvarig sjukdom vi-
sat sig vara en svår process och innebär en insikt om att 
förändras som människa. Det innebär en insikt i att livet 
utan sjukdom inte längre finns kvar. ”Ja det är mycket 
svårt, mycket svårt att inse att man inte längre är den 
man är van att vara” säger en person. I den patientun-
dervisning/information som idag ges i vården förbises 
just detta. Patienten måste ges tid och möjlighet att sörja 
sin förlust av sitt friska jag och möjligheten att vara som 
”alla andra”. För den som drabbats av sjukdom i unga 
år uppstår kanske inte förlusten av sitt ”friska” jag men 
väl en känsla av att inte kunna leva som ”alla andra”. 
En känsla som kan locka fram ett trotsigt beteende mot 
sjukdom och behandling.  Resultatet i avhandlingen visar 
att ett verkligt lärande sker på en djupgående existentiell 
nivå. Det är först då motståndet mot att förändras som 
människa och ett konstaterande av den faktiska situatio-
nen har nåtts som personen får en verklig chans att lära 
sig leva med sjukdom.  Här kan vårdarna stödja patien-
ters lärande genom att konfrontera dem med den faktiska 
situationen (dvs. så som sjukdomssituationen är just nu) 
och vilka val patienten har utifrån det. Detta ger patienten 
möjlighet att själv styra sitt liv utifrån de förutsättningar 
han/hon har.

Att lära sig balansera, värdera och vara 
förlåtande mot sig själv
Att leva med långvarig sjukdom är en balansgång. 
En balansering som måste ske mellan sjukdomen/be-
handlingens krav och livets krav. Det handlar om att vara 
förlåtande mot sig själv att tillåta sig att ibland göra val 
som är bra för sjukdomssituationen men också tillåta sig 
att göra val som är bra för det egna välbefinnande. Här 
handlar det om att väga för och emot och att lära sig vär-

dera konsekvenserna av sina val på kort- och långsikt. 
Genom att ställa frågor till den sjukdomsdrabbade igång-
sätts den egna reflexionen och förmågan att fatta egna 
beslut stärks. Frågorna kan vara av naturen: Hur tänker 
du göra nu? Vad får det för följder? Vad är bra ur sjukdo-
mens perspektiv? Vad är bra för att du ska må bra? Detta 
är en betydligt bättre väg att stötta lärandet än att enbart 
tala om för någon vad den bör göra. Ett informerande för-
hållningssätt leder lätt till skuldbeläggning.
 

Lärandet ger möjligheter
Lärandet i att leva med långvarig sjukdom ger möj-
ligheter. Möjligheter som ger de drabbade insikter om 
livets ändlighet och om vad som är värdefullt, därmed 
ökar möjligheten för förändringar och nya prioriteringar 
i livet. Lärandet ger en ökad förståelse av sig själv och 
av andra människor, en slags livskunskap. Resultatet av 
lärandet innebär att den drabbade ger sig själv och sjuk-
domen mer plats i livet. Att ge sjukdomen och sig själv 
mer plats är viktigt för att livet ska bli så bra som möjligt. 
Att bry sig om sig själv visar sig vara ett vinnande kon-
cept men samtidigt något som tar tid då det tar emot att 
ge sjukdomen plats i livet. En kvinna berättar hur hon har 
lärt sig balansera sjukdomen och livets krav. Hon menar 
att hon genom att ta tid till sig själv och sina behov på 
längre sikt får mer tid för annat.

”–Nu har jag försökt att lyssna mycket på kroppen helt 
enkelt. Känner jag att jag inte orkar så säger jag det till 
mannen och barnen, att nu måste jag gå och lägga mig en 
stund […] hitta balansen och inte varva upp igen.”

Att inte ge sjukdomen plats i livet ger en frihet, 
men en frihet som beskrivs som ”dyrköpt”. 
Då de drabbade väl har lärt sig att lyssna på signalerna 
har också ofta insikt nåtts om att det har tagit alldeles för 
lång tid, vilket kommer i uttryck som ”förstått för sent”. 
Hänsynen till riskerna för framtiden vägs mot det som 
värdesätts högst för tillfället. Finns önskningar om ett 
långt liv väljer den drabbade att ta hänsyn och ge sjukdo-
men plats i livet.
En taktfull utmanande hållning
För att kunna stötta lärandet i att leva med långvarig sjuk-
dom krävs att den som skall hjälpa vill förstå den läran-
des värld och dennes sätt att lära och förstå. Det lärande 
mötet kännetecknas av öppenhet och lyhördhet för den 
lärandes hela person och situation. Det handlar om att på 
ett nyfiket sätt söka svar på hur det känns i kroppen, vad 
personen tänker om sin situation och om sin framtid, vilka 
rädslor och skuldkänslor som finns. Taktfullheten växer 
fram i mötet och har inga givna regler, det handlar om att 
vara såväl stödjande som utmanande. Med stöd av frågor 
igångsätts reflexionen och med hjälp av följdfrågor leds 
reflexionen vidare. Det är också med stöd av frågor som 
den lärande sedan också själv kan fatta beslut. På detta 
sätt kan såväl vårdare som familjen och andra närstående 
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stötta lärandet i att leva med långvarig sjukdom. 

Studierna i avhandlingen
I avhandlingen har personer som lever med olika lång-
variga sjukdomar intervjuats (t.ex. Diabetes, KOL, led-
gångsreumatism och MS). Resultatet av dessa intervjuer 
har sedan analyserats med hjälp av filosofiska texter 
(Heidegger och Gadamer), med vars hjälp lärande vänd-
punkter och reflexionens betydelse för lärandet har fram-
trätt. Detta har utmynnat i en didaktisk, *se not,  modell 
som skall vara en hjälp för vårdarna i att stödja patienters 
verkliga lärande. 

*Diaktik 0 med sätt att stödja lärande

Den didaktiska modellen
Bilden skall symbolisera 
den kraft och den utmaning 
det innebär att på ett med-
vetet sätt styra sitt liv mot 
egna mål. Att ta kommandot 
över sitt liv med sjukdom.  
Den didaktiska modellen är 
uppbyggd av fyra teser.

Tes 1 - Att konfrontera livssituationen och utmana  
            till förändring
En mycket betydelse full lärande vändpunkt är att kom-
ma till insikt med den faktiska situationen. 
Att urskilja och utmana rädslan till förändring och inför 
en framtid med sjukdom. 
Genom att frågor ställs igångsätts reflexionen. Frågorna 
skall vara av karaktären att de utmanar görandet, tankar, 
känslor och förståelse. Frågandet får dock inte bli en tek-
nik i sig, utan måste anpassas till varje enskild patient.

Tes 2 - Att inta distans i skapandet av ny helhet
Intagande av distans till det som annars tas för givet. 
Detta möjliggör en granskning: av motstånd till att vara 
drabbad av sjukdom. Av drivkraften till att leva det van-
liga livet vilket kan vara både sund och destruktiv samt 
av tidigare erfarenheter och uppmålade framtidsbilder.
Genom att uppmärksamma patienten på hur hon pratar 
om sin kropp, kroppsdel eller sjukdom, som ett objekt, 
som ett DET, blir det synligt hur hon distansera sig från 
sig själv. Insikten gör det möjligt att på ett mer medvetet 
sätt integrera sjukdom med livet. 
Uppmärksamma reflexionen och pendlingen mellan 
distans och närhet, mellan splittring och helhet, mellan 
känsla av hemlöshet och hemmastaddhet, mellan dåtid, 
nutid och framtid.
Tes 3 - Att utveckla självmedvetenhet och ansvars- 
            tagande
Uppmärksamma patienten på hur hon pratar om sig själva 
som man eller som jag. Resultatet visa att det är en flykt 
från ansvaret för sig själv att leva som man, en flykt som 
i livet med långvarig sjukdom är kostsam, då sjukdomen 

kan utvecklas på ett icke gynnsamt sätt. I resultatet har 
detta visat sig som ”Förstått för sent” och ”Kostat för 
mycket”. 
Träna patienten på att prata om sig själv med sjukdom i 
jag form och inte som man i allmänhet. Vidare att sätta 
ord på och uttrycka sina val och dess konsekvenser.
Tes 4 - Att synliggöra lärande i syfte att ge växt och 
            balans i tillvaron 
Synliggör lärandet i syfte att ge möjlighet till känsla av 
att vara i utveckling och att ha balans i tillvaron. I sam-
talet lyfts gjorda erfarenheter fram och synliggörs, vilket 
bidrar till att skapa känsla av att vara i balans och i ut-
veckling. 
Formulera mål för lärandet och för livet i stort. I mål-
sättningen framträder vad den lärande värderar som be-
tydelsefullt i livet. Att formulera mål, och planera för hur 
dessa mål ska nås, kan liknas vid att på ett medvetet sätt 
leva sina projekt. Det viktiga med projekten är känslan av 
att vara i stånd att klara av att leva med sjukdom, vilket 
är av betydelse för hälsan. Vårdarna kan stödja patienten 
i detta genom att ställa framtidsorienterade frågor med 
följdfrågor om hur målen ska nås.

Modellen ställer krav på vården
Det nya perspektiv på lärandet som modellen presenterar, 
ställer krav på en vårdorganisation och ett vårdande som 
tar sin utgångspunkt i patientens hela situation och utma-
nar patientens förståelse, känslor och handlande. Vidare 
behöver vårdarna se sina roller förändras från informa-
tionsgivande till stödjande av patienters lärande. Dess-
utom är det nödvändigt att målet för vården är hälsa och 
välbefinnande samt att goda och långvariga relationer 
mellan patient och vårdare skapas. På så vis är lärandet 
vid långvarig sjukdom både en utmaning för personerna 
som drabbats av sjukdom (den sjukdoms drabbade själv 
och dennes familj) men också för vårdarna. Den didak-
tiska hållningen som modellen kräver är utmanande men 
icke värderande. Det är patienten som ska ta rodret i sitt 
liv, inte vårdarna.

Berglund, Mia (2011). Att ta rodret i sitt liv.
 

Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom. 
Doktorsavhandling. Linnéuniversitetet, Insti-
tutionen för hälso- och vårdvetenskap, Växjö. 

Mia Berglund, har under långtid arbetat 
som sjuksköterska inom njurmedicinsk 
vård. Är numera anställd som universi-
tetslektor, Högskolan i Skövde, där  
hon undervisar i omvårdnad.
Respons och kontakt: 
mia.berglund@his.se
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Njurtransplantation och donation
Emöke Dimeny, njurmedicinare och överläkare, höll föredrag om transplanta 
tion av njurar och aktuell statistik kring detta. Hon klargör vad NUS har för  
roll i ett nationellt och skandinaviskt perspektiv.

Under tiden från 1964 när njurtransplantationsverk-
samheten startade i Sverige fram till 1980-talet 
har antalet njurtransplantationer ökat. Sedan har 
det planat ut. Det är en alternativ behandling till 
dialys och fördelen i jämförelse är livskvalitén som 
vanligtvis ökar. Förutom att skapa hälsa och bättre 
rehabilitering så är transplantation kostnadseffektiv 
för samhället. De problem transplantationsverksam- 
heten brottas med är operationsrisker, behandlingsrisker 
och organtillgången. Från 1991 har antalet ökat från  
ca 900 till 1100 njurtransplanterade patienter på NUS.  
Man har lyckats hejda den branta ökning som förutspåddes 
tidigare av antalet med behov av aktiv uremivård och 
kan bättre ta hand om patienterna.
Antalet njurtransplantationer med avlidna donatorer 
är relativt konstant de senaste 20 åren, medan levande 
givartransplantationerna kraftigt ökat.
Strategier som man arbetar med är att öka antal 
transplanterade patienter, att öka antalet donationer 
och donationsviljan, att skapa förbättringar för levande 
donatorer ex. med titthålskirurgi, försäkring och full 
kostnadstäckning, utveckla nya läkemedel som ökar 
möjligheter till transplantation med ickebesläktade och 
blodgruppsinkompatibla donatorer. Även möjligheten 
att skapa korsvis byten mellan levande donatorer för par 
diskuteras.
Ett viktigt mål är långtidsöverlevnad av njurtrans-plan-
tatet genom ambitiöst omhändertagande av patienter. 
Donationsviljan hos svenska folket är hög. 81% vill 
donera och det är samma nivå som Malta, Finland 
och Belgien lyckats uppnå. När det däremot gäller 
transplantat från avlidna givare ligger Sverige långt 
ner på listan. Sverige har 13,5/miljon invånare medan  
som exempel Spanien har 35/miljon invånare och 
Norge 21/miljon invånare. Antalet avlidna donatorer 
minskar och är nu ungefär på samma siffror som  
på 1980-talet. Antalet levande givare har däremot 
ökat och nu har Sverige 17,6 /miljon invånare, vilket  
kan jämföras med Norge som har ännu högre siffror 21,7 
/miljon invånare.
I Sverige har vi fyra regioner för njurtransplantation. 
Transplantationer för patienter från Norra sjukvårds-
området sköts vanligen av Sahlgrenska Sjukhuset i 
Göteborg. Befolkningsunderlaget i Norra regionen är 
880 300 invånare.
Organdonationsfrekvensen i Norra regionen har alltid  
varit bättre än i övriga i upptagningsområdet för 
Sahlgrenska sjukhuset och de donationsansvariga 
läkarna är bäst i Norra regionen.

Totalt har 140 transplantationer genomförts 2010 på 
Sahlgrenska Sjukhuset varav 80 med avliden givare och 
59 med levande givare. Antalet patienter på väntelistan 
för njurtransplantation har ökat till 250 samtidigt som 
transplantationerna med avliden donator sjunkit till 80.
Totalt 12 av 95 dialyspatienter från Västerbotten väntar 
på njurtransplantation. Ytterligare 4 patienter väntar 
på utredning av levande givare och ytterligare några  
är under utredning, så totalt är ca 20 tillräckligt friska  
för att njurtransplanteras.
Resultaten av transplantationer blir allt bättre. För patien-
ter transplanterade vid Sahlgrenska Sjukhuset på 1980-
talet var treårsöverlevnaden för njurar 50%, på 1990-talet 
60% och på 2000-talet över 90%. För njurtransplanterade 
patienter, som transplanterats efter 1995 och kontrolleras 
vid NUS ligger långtidsöverlevnaden för njurar efter  
5år på 95% och efter10 år på 92%.

Den mission man har inom njursjukvården är
1. att förebygga kronisk njursvikt med optimal
  njursjukvård
2. erbjuda optimal predialysvård
3. erbjuda optimal dialysbehandling,
4. optimera patienter för transplantation,
5. förbättra långtidsresultaten av transplantationer samt
6. ge möjlighet till fl er transplantationer genom att öka 
 antalet donatorer, vilket skall ske genom att öka 
 donationsviljan,och donationsmöjligheterna.

TEXT OCH FOTO: ANNA-LISA LAMPINEN

(UR RAPPORTEN NJURKONFERENS I NORR)

Föreläsarpresentation:
Lång erfarenhet av att
sköta njurtransplantera-
de patienter. Disputera- 
de för 17 år sedan kring
de mekanismer som
påverkar långtidsresul- 
tat av transplantation.
Förflutet som njurmedi-
cinare i Uppsala, men
sedan många år trans-
plantationsansvarig 
överläkare på NUS.
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Båda har i sina yrkesroller under många år visat ett starkt 
engagemang och entusiasm för både patienter och transp
lantationsverksamheten. De har även på olika sätt aktivt 
verkat för att fler människor i landet ska göra sin vilja till 
organdonation känd. 
Hedersutmärkelsen utdelades första gången 2003 
och tilldelas personer som under lång tid visat ett 
”djupt personligt engagemang för donation av organ 
och vävnader utöver vad som förväntas i deras 
yrkesutövning”. 
Ann-Christin Croon har arbetat längst i Sverige som 
transplantationskoordinator. I sitt arbete på Karolinska 
Universitetssjukhuset har hon under många och under 
långa jourpass samordnat organ-donationer och rest 
ut till olika sjukhus, både dag som natt, och assisterat 
vid organuttagningar. Där-emellan har Ann-Christin 
Croon hållit i utbildningar och informationsträffar för 
sjukvårdspersonal, stu-denter, skolelever och allmänheten, 
många gånger utanför sitt ordinarie arbetsschema. 

Annika Wolfbrandt slutade sin tjänst i somras efter närmare 
20 år som transplantationskoordinator på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Hon har precis som Ann-Christin 
Croon haft ett brinnande intresse och engagemang för 
sitt arbete och uppfyller kriterierna med råge för att utses 
till heders-medlem i Livet som Gåva. Annika Wolfbrandt 
har nu valt att lämna koordinatorsyrket vilket beklagas 
av många inom transplantationsområdet i hela landet. 
Det råder en allvarlig organbrist i Sverige och det dör 
patienter på väntelistan varje år. Transplantationsko
ordinatorernas arbete är en viktig länk i kedjan för att 
organdonationer ska komma till stånd. 

Utdelningsceremonin ägde rum vid Storkyrkan  
i Stockholm. Riksdagsledamoten Pernilla Gunther 
(KD), själv hjärttransplanterad sedan fyra år, delade 
ut hederspriserna till Ann-Christin Croon och   Annika 
Wolfbrandt. 

Håkan Hedman,  
ordförande i Livet som Gåva – samverkan för donation 
av organ och vävnader 

Ann-Christin Croon och Annika 
Wolfbrandt, transplanta-
tionskoordinatorer i Stockholm 
respektive Göteborg, har inför 
Europeiska Donationsdagen 
den 22 oktober utsetts till  
2011 års hedersmedlemmar i 
Livet som Gåva. 

Engagerade sjuksköterskor 
får hedersutmärkelse 

HÄNT SEN SIST...!
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Kort utdrag ur Svenskt njurregister

Kort utdrag ur Svenskt 
njurregister från 2010 (SNR) 

Personer i behandling inom 
njursjukvården
Antalet patienter i aktiv njursjukvård har ökat 
kontinuerligt sedan behandlingsmöjligheterna 
etablerades på 1960-talet. Denna ökning har 
gällt samtliga behandlingsformer, hemodialys, 
peritonealdialys och njurtransplantation. 

Tillväxttakten har minskat under de senaste åren. Under 
2008 noterades för första gången någonsin ett minskat 
antal HD-patienter, samtidigt som en minskning också 
skedde i PD-gruppen. 

Under 2009 ökade återigen båda dialysformerna något 
och under 2010 ökade antalet HD-patienter på ett markant 
sätt, antydande ett trendbrott sedan 2008. Sedan 1999 har 
antalet dialyspatienter ökat med 31 %, samtidigt som 
antalet patienter med ett fungerande njurtransplantat ökat 
med 45 %.

Den 31 december 2010 fanns det i Sverige 8501 
patienter i dialysbehandling eller med ett fungerande 
njurtransplantat. Av de 3761 dialyspatienterna 
behandlades 2920 med hemodialys, varav 104 skötte 
behandlingen själva i hem-hemodialys, medan 841 hade
peritonealdialysbehandling. Knappt 56 %, 4740 stycken, 
av totalantalet patienter med aktiv uremibehandling hade 
ett fungerande njurtransplantat.

Könsfördelningen har varit väsentligen oförändrad 
under de senaste åren, 2/3 har varit män, 1/3 har varit 
kvinnor. En förskjutning mot en större övervikt för män 
har skett emedan andelen män respektive kvinnor var 59 
% respektive 41 % i slutet av 1991, jämfört med 64 %
respektive 36 % vid senaste årsskiftet.
Medelåldern inom hela gruppen patienter i behandling 
stiger för varje år och var vid senaste årsskiftet 59,04 år. 

Glomerulonefrit har sedan registret startades varit den 
vanligaste diagnosen bland patienter i aktiv uremivård. 
Diabetes typ I är numera den vanligaste enskilda 
diagnosen bland patienter i behandling och IgA-nefrit 
den vanligaste specificerade typen av glomerulonefrit.
Njurtransplantationer
Antalet njurtransplantationer har haft en positiv trend 
under i stort sett hela 2000-talet. 2008 genomfördes 
418 njurtransplantationer, det största årliga antalet
någonsin i Sverige. Under 2009 var antalet trans-

plantationer något lägre men icke desto mindre 
genomfördes då det näst högsta årliga antalet 
transplantationer genom tiderna. 2010 var totala antalet 
transplantationer ytterligare lägre, 365, trots en viss 
fortsatt ökning av antalet transplantationer med levande 
njurdonator. Bland levande donatorer har gruppen 
ickebesläktade givare blivit fler.

Fakta

HD – bloddialys

HHD – bloddialys i hemmet

PD – peritonealdialys , ( bukhinnedialys, 
påsdialys)

Uremi – urinförgiftning

Glomerulonefrit – infl ammation av 
glomeruli, (kärlnystan i njuren)

Diabetesnefropati – njurskador som kan 
uppstå vid diabetes

Cystnjuresjukdom – vanligaste bland 
de ärftliga njursjukdomarna. Det bildas 
cystor i njurarna som gör att den vanliga 
njurvävnaden förträngs.
 
Pyelonefrit – Njurbäckeninfl ammation 

Nefrosskleros ”åderförkalkning” i njuren

Om Njurföreningen i Västsverige...

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.. 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

Vår målsättning är:

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 Njurföreningen i 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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Åttonde Nationella Njurkonferensen

Nu är det dags igen...

Efter ett förslag av docent Jarl Ahlmén 
har Njurföreningen i Västsverige arr-
angerat denna konfererns vartannat år. 
1998 hade vi den första konferensen 
och den har sedan utvecklats genom 
att vi, sedan 2004,  även har ett Gelinsym-
posium med stipendieutdelning  fredag 
eftermiddag. 

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om 
utvecklingen inom njursjukvården och njursjukas 
livssituation. Genom ökad kunskap skapas förutsättningar 
för den enskilde att själv kunna påverka den egna 
situationen inom vården. Målgrupper är personer 
med njurproblem, närstående, medicinsk profession, 
läkemedelsindustrin och andra intresserade

Konferensen den 14 april

Arrangeras för åttonde gången och sker i samverkan mellan Njurföreningen i Västsverige, 
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

 
Plats:  Wallenbergsalen, Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 20A, GÖTEBORG

Två dagar med intressanta ämnen – bland annat:

Med föreläsningar om aktuell forskning
inom   transplantationsområdet

 • Kan transplantation av bukspottkörtel 
   bota diabetes?
   Nya rön och erfarenheter i Sverige.

 • Vad har transplanterade för uppfatt-
    ningar om rejektion?

 •Vad styr svenska medborgare att köpa 
   njurar utomlands?

 
Stipendieutdelning

Gelinsymposiet den 13 april

Tema:  ”Kvalitet i Livet — kvalitet  i Vården”

Livslust och sjukdom
 • Blir vården säkrare med den nya 
patientsäkerhetslagen?

Paneldiskussion: Patientinflytande i vården

Utveckling i vården
 • Den målstyrda patienten 
         –  en utmaning för vem?

 • Nya rön och utveckling inom 
  –  njurmedicin
  –  transplantation

Komplikationer – möjligheter
 • Hudbesvär vanligt problem för trans-
     planterade, 
        nya behandlings-möjligheter och profylax

 • Att förebygga och behandla hjärt- 
     och kärlsjukdom vid njursvikt

Sponsorernas utställningar — Underhållning båda kvällarna

NATIONELLA NJURKONFERENSEN
13 — 14 APRIL
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Åttonde Nationella Njurkonferensen

Programgrupp:
Håkan Hedman
Birgitta Månsson
Tina Pajunen
Pernilla Oskarsson
Madeleine Nilsson, fil.dr, barnsjuksköterska
Jarl Ahlmén, docent, njurmedicin
Börje Haraldsson, professor, njurmedicin
Johan Holmdahl, med.dr, njurmedicin

Sponsorgrupp:
Barbro Hammarén
Pelle Holm
Barbro Olausson
Margareta Rinaldo

Vi kan erbjuda moderna konferenslokaler, god mat och 
boende. Även i år kommer vi att förutom föreläsningarna, 
utställningarna från läkemedelsindustrin satsa på den 

sociala samvaron. Mycket av kunskapsinhämtandet 
och aha -upplevelserna på en konferens sker i det 

spontana mötet deltagarna emellan. Så räkna 
med trevlig samvaro, god mat och med 
underhållning båda kvällarna.

I anslutning till konferenslokalen har 
konferensens sponsorer sina utställningar där 

man visar nya produkter och sitt informations- 
och utbildningsmaterial. Detta är ytterligare ett 

bra tillfälle att kunna ta del av den utveckling som 
rör långvarigt njursjuka och där vi kan få mycket god 
information.

Uppdaterad information om konferensen finns på  
www.njurkonferens.se.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

utställningarna fr
sociala samvaron. Mycket av kunskapsinh

och aha -upplevelserna p
spontana m

med trevlig samvaro, god mat och med 

konferensens sponsorer sina utst
man visar nya produkter och sitt informations- 

och utbildningsmaterial. Detta 
bra tillfäbra tillfäbra tillf

rör långvarigt njursjuka och d

Räkna med 
trevlig samvaro, god mat 

och underhållning 
båda kvällarna.

Anmälan
Utförligt program och annan information om 
konferensen se: www.njurkonferens.se.

Vi hälsar er alla Varmt Välkomna och föreslår 
att ni redan nu antecknar dessa två datum i er 
almanacka. 

OBS!  I NjurFunk kommer inbjudan 
 och anmälningsavgifter.

Styrelsen Njurföreningen i Västsverige

Konferensen planeras av föreningens programkommittè
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KULTURSIDAN

Lena Einhorn
SIRI
Mamma, jag är inte skapad för ett stilla hem med frid och 
rosendoft. Jag behöver strid för att bli lycklig Siri lämnar  
hem och barn för att leva i ett jämbördigt äktenskap med 
den begåvade August Strindberg. Hennes lycka vore 
att få anställning på Dramatiska teatern. En lysande 
skildring man sträckläser.
 
Christine Falkeland
SFINZ
Hon, den första hustrun. Alla brev är riktade till Claire, 
som nu är den andra kvinnan som är gift med Felix. Claire 
och Felix blir den himlakropp som allting kretsar kring 
och allt detta överskuggar hennes eget konstnärsskap. 
Skrämmande roman om avunden i den ondskefullaste 
och lägsta form. Miljön är runt Göteborg. Prosan är 
välgjord.
 
Franzen Jonathan
FRIHET
Ett ömsint porträtt av medelklassfamiljen Berglund där 
makarna Patty och Walter är medvetna medborgare och 
närvarande föräldrar som kämpar för en bättre värld. 
Denna roman är en av de mest storslagna skildringar av 
dagens Amerika. Boken höjdes till skyarna när den kom 
2010. En underbar berättelse att ta till sig.
 
Kerstin Ekman
GRAND FINAL
I Skojarbranschen. Det är en uppsluppen bok en skildring 
av det litterära livet. Men först och främst om två mycket 
olika kvinnor från 50-talet fram till idag. Om lögn, 
sanning ,ensamhet och gemenskap.
 
Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman
MYCKET HJÄRNA
32 övningar för bättre minne och ökad kreativitet. Här 
kan du stärka minnet och förmågan att ta till dig nya 
saker på ett enkelt sätt,
 

FÅNGA DAGEN 

- LÄS EN BOK -!

Isabel Wolff
VICKIS VINTAGEBUTIK
Det är Vicki bokens huvudperson, som förverkligar en 
dröm att öppna en second handaffär med kläder som 
har historia. Det är en varm och mysig bok om vänskap 
och kärlek, tidlös och kryddad med modehistoria och 
elegans.
 

  Sanningen finns på marken
  men ingen vågar ta den
  Sanningen ligger på gatan
  Ingen gör den till sin. 
 
   Thomas Tranströmer

 Njut och  tänd  ett litet ljus

”

Nu har vi höst. Färgerna sprakar, löven faller och ännu 
är tid att njuta av en och annan solstrimma. Kylan 
nalkas, men vi bör inte klaga, när omvärlden ser ut som 
den gör med krig och naturkatastrofer. Jag anser att jag 
är mycket lyckligt lottad på många sätt. I dagarna, till 
exempel, ska maken och jag fira 50-årig träffdag. Det 
känns nästan som i förrgår. I dansens virvlar möttes vi 
på Hushållsseminariet, vilket var en mycket missvisande 
plats, eftersom jag inte alls hade någon tillhörighet där. 
Det har han bittert fått erfara, men sedan ett par decennier 
har han övertagit köket. Han får dock skjortorna strukna 
och sängen bäddad. En bra deal, tycker jag i alla fall. 
Själva firandet har han fått förtroendet att planera och det 
är med spänning jag ser fram emot dagen. Kanske blir 
det en blomma?

Vi har gjort en resa med en konstförening till Wien. Det 
innebar att vi på tre dagar besökte ett stort antal museer, 
kringkördes i buss och guidades av ”Friedrich”. Efter 
första dagens 8-timmars rundvandring tänkte maken och 
jag avsluta kvällen på Wiener Staatsoper, där Madame 
Butterfly gavs. Reguljära biljetter var det inte tal om med 
tanke på prisläget, men en timme innan fanns en speciell 
kö för ståplatser. Det gick fort att konstatera att vi var 
de äldsta i kön och med ålderns rätt kostade vi på oss 
de dyraste biljetterna, 4 euro. Fina platser fick vi, precis 
bakom parketten med hela scenen framför oss. En display 
fanns vid varje plats och vi kunde trycka in tysk eller 
engelsk översättning. Perfekt! Tyvärr sattes benen på 
näst intill outhärdligt prov. Huvudpersonens sorgliga öde 
kan ha bidragit. Men vi klarade det och kunde nästa dag 
imponera på medresenärerna. På denna resa hade maken 
glömt sina rakdon, vilket aldrig hänt förr. Det kan vara 
charmigt hos unga dandys med lite skäggstubb, men jag 
kan säga att på fjärde dagen fanns absolut ingen charm. 
Det var tur att vi reste hem. Kompassen, som alltid ingår i 
hans utrustningslista, var dock med och vi landade fint.

Häromdagen firade vi 5-årsjubileum av vårt ”nya” 
boende. Där vi bodde tidigare firade vi först efter 
30 år, men nu ville vi inte vänta. Vi bjöd in och 
alla fick en guldmedalj med en femma 
med blågula band. Ett flaggspel var 
monterat i hallen. Att förbereda är 
kul. Placeringskorten var ett särskilt 
kapitel, med livet som insats kändes det. 
Det finns så trevliga och billiga kort med siffror 
på inför födelsedagar. Min tanke var att klippa ut 
femman och skriva gästens namn. Korten står inte att 
finna längre, varken i Göteborg eller Bengtsfors(!). 
Jag ringde då ”Trivselkort”, som mycket vänligt skulle 
höra med återförsäljaren i Göteborg. ”Blomsterlandet” 
hade korten, fick jag veta. Klockan 18 samma dag tog 
jag spårvagnen (gratis för oss äldre då!) till Backaplan, 

Eva vänder höstblad

EVA KÅSERAR

nta. Vi bjöd in och 
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där jag irrade omkring fram och tillbaka och frågade den 
ena efter den andra om vägen till affären. En promenad 
på 40 minuter blev det under det att mörkret tätnade. Det 
kusligaste var när jag trodde jag skulle ta en genväg över 
en öde bilparkering och en karl kom ut ur en husvagn 
och frågade vart jag skulle. Han var dock hjälpsam 
och visade mig tillrätta. Jag fick gå tillbaka för vid den 
dammliknande vattenpölen och staketet framför mig var 
det stopp, vilket inte syntes i kolmörkret. Med mina allra 
raskaste steg fortsatte jag den ödsliga och folktomma 
vägen och kom fram fem minuter före stängning. 
Äntligen! Korten skulle ligga i ”snittblomskassan” och 
efter mycket sökande hittades de, men tyvärr var de av en 
exklusiv sort, dubbelvikta med kuvert à 15 kr. Det blev 
ingen affär. Jag skulle ju bara klippa ut femman. Det blev 
att sova på saken väl hemkommen. Nästa instans blev 
Västtrafik. Tänk vilka tidtabeller de har! Spårvagn 5:s 
femma var fulländad och vid festen uppmärksammades 
placeringskorten efter förtjänst. Vad kan man mer önska! 
Efter denna upptakt gick kalaset av sig självt.

Snart är det jul igen. Konstigt, men det var det ju nyss. 
Allt går fortare och fortare numera. Vi får stanna upp 
för att hinna med en God Jul och glömma 
dammtussarna. Eller?

Eva Lundgren
eval.gbg@gmail.com
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Reportage  -  

Hedersdoktorer -  föreläste under festliga former 

GRATTIS HÅKAN!
Håkan Hedman

Håkan Hedman, som utses till 
hedersdoktor för sitt arbete som 
ordförande för Njurförbundet, tog 
avstamp i ett svartvitt fotografi taget i 
början av 1960-talet på en barnavdelning 
på Mölndals sjukhus. Ett av barnen var 
han själv, nio år gammal och inlagd för 
problem med njurarna. Hans behandling 
bestod bland annat av blodtransfusioner 

och en diet på glass och råbiff. Efter nio månader blev han 
utskriven, gick på täta läkarkontroller, och fick 15 år senare 
börja med dialys. 1985 fick han en ny njure transplanterad på 
Sahlgrenska sjukhuset. Håkan Hedman menar själv att han 
var lyckligt lottad. Senare fick han veta att många av barnen 
på avdelningen på Mölndals sjukhus avlidit, några av dem i 
sviterna av njursjukdomar.

De senaste 50 åren har utvecklingen varit mycket positiv inom 
njursjukvården: alla som behöver får nu dialys, fler får nya 
njurar och transplantationerna är betydligt säkrare. Hepatit 
är inte längre ett problem. Det har utvecklats nya, effektivare 
immundämpande läkemedel. 1996 kom den nya transplantatio
nslagstiftningen, i vilken alla förmodas vara positivt inställda 
till att donera sina organ.

Även om njursjuka idag har betydligt bättre möjligheter 
än tidigare återstår många frågor att lösa för Njurförbundet, 
menade Håkan Hedman. Fler organ behöver doneras så 
att ännu fler kan få en ny njure. Primärvården behöver 
bli bättre på att upptäcka tidig njursvikt.  Det behövs 
också mer forskning om prevention, komplikationer och 
transplantation. För att kunna satsa mer på forskningen 
lanserar Njurförbundet nästa år tillsammans med andra 
organisationer en nationell forskningsstiftelse för 
njurforskningen.

Dagen före promoveringshögtiden festföre-
läste årets fem hedersdoktorer i Konferens-
centrumm Wallenberg. 
Över hundra anställda och studenter  
tog del av presentationerna.

       Hedersdoktorer - Håkan Hedman ... en av fem...

– Våra hedersdoktorer är sådana personer 
som antingen direkt haft stor betydelse för vår 
forskning eller utbildning, eller som bidragit till 
kunskapsbildning inom vårt område. Vi vill också 
uppmärksamma personer som på något annat sätt 
gjort sig förtjänta av en doktorstitel genom insatser 
inom vår fakultets intresseområden, säger Olle 
Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin.

Reportage  - 

Reportage  - 

Andreas Tzakis
Andreas Tzakis, professor vid 
University of Miami, är en av 
världens mest innovativa transpl
antationskirurger. Bland annat är 
Andreas Tzakis den enda kirurgen 
som någonsin transplanterat ett organ 
från ett djur till en människa, och 
han medverkar också i forskningen 

om livmodertransplantation vid Sahlgrenska akademin.
Själv inledde Andreas Tzakis mer ödmjukt med att 
beskriva hur han i början av sin kirurgkarriär var för 
klumpig för att få genomföra en levertransplantation. 
När ingreppet senare utvecklats genom att man började 
använda bypass för de två stora venerna vid levern 
under transplantationen stabiliserades patienten under 
ingreppet – och även Andreas Tzakis kunde genomföra 
transplantationer!
Andreas Tzakis beskrev 1980-talet som en möjligheternas 
tid för kirurger. Han var med och prövade ut nya, 
betydligt mer effektiva immundämpande läkemedel för 
transplanterade patienter. Andreas Tzakis ingick också i 
det team som genomförde den första transplantationen av 
insulinproducerande bukspottkörtelceller.
Hur var det då med första och hittills enda transplantationen 
av organ från djur till människa? Den genomförde 
Andreas Tzakis 1992. Patienten var en 35-årig man som 
var svårt sjuk i hepatit B och som på grund av organbrist 
fick en lever från en babian. Mannen avled efter 70 dagar, 
men inte för att det främmande organet inte accepterades 
av hans kropp, utan i sviterna av en infektion.
 

Carin Mannheimer
Carin Mannheimer gav en 
personlig betraktelse över dagens 
äldrevård som berörde många i 
publiken. Hennes engagemang för 
äldrevården väcktes när hennes 
egen mamma utvecklade demens, 
något som hon själv som närstående 
först inte märkte. Hennes mamma 

blev ilsken och ångestfylld. Det var en lättnad när hennes 
mamma äntligen blev inskriven på ett sjukhus, och 
blev, som Carin Mannheimer uttryckte det, ”glad och 
neddrogad”. Hon är mycket kritisk till dagens äldrevård, 
som i så stor utsträckning handlar om att äldre ska ta 
hand om sig själva hemma, när många egentligen skulle 
behöva en plats på ett boende. Bilden av att dö i hemmet 
är glamoriserad, eftersom detta enligt henne ofta sker i 
ensamhet och ångest, kanske liggande på badrumsgolvet 
i dagar.
Carin Mannheimer ville göra dramatik om åldrande och 
döden redan under 1970-talet, men detta blev möjligt 
först 30 år senare. Hon gjorde sin research inför TV-

serien Solbacken avdelning E och pjäsen Sista dansen 
genom att sitta i flera dagar på olika äldreboende och bara 
lyssna och iaktta. Hennes dramatik inspirerades av ljudet 
av släpande steg i korridoren, skratten från fikarummet, 
ljudet av amerikans såpopera på TV, synen av den gamla 
professorskan som rotar i sin krokodilhandväska som 
alltid är tom, av att se de bittra förlorarna som aldrig fick 
det liv de önskat och de lyckliga matronorna omgivna av 
barn och barnbarn. Hon kallar sitt researcharbete för ett 
slags grundforskning i verkligheten.
Det kan gå snabbt när en pigg och frisk yngre åldring 
förvandlas till en sjuk och skröplig äldre åldring. Det 
räcker med en isfläck på gatan eller ett halt badkar för 
att få brutna höftleder och handleder som kanske aldrig 
läker ordentligt. Hon efterlyste bättre belysning ute, 
fler ledstänger, mindre kullerstensgator, men också 
mer resurser till de äldreboenden som den åldrande 
befolkningen så väl behöver.

Text och bild:  
Elin Lindström/Claesson

       Hedersdoktorer

   Njurarna - de som håller oss i balans

För dig som är patient, närstående 
eller vill veta mer om vad som händer 
när man drabbas av en njursjukdom. 
Boken förklarar hur njurarna 
fungerar och går utförligt igenom 
olika sjukdomstillstånd. Den är rikt 
illustrerad med informativa bilder. 
 
I den här boken berättar Astrid Seeberger om raffinerade 
mekanismer, snillrika lösningar och om kroppens styrka 
och svaghet, allt sånt man behöver känna till när ens njurar 
gjort sig påminda. Att veta mycket om njurarna och 
om olika behandlingar ökar möjligheterna att leva väl 
med njursjukdom och undvika svåra komplikationer. 
 
Trots att njuren i vila tar i anspråk en femtedel av blodet som 
kommer ifrån hjärtat är det för många ett nästan helt okänt 
organ. En sjuk njure ger få symptom, och njursjukdom är därför 
en underupptäckt och underbehandlad folksjukdom. I takt 
med en ökande förekomst av akut och kronisk njursvikt, bl.a. 
en följd av den ökade förekomsten av vällevnadssjukdomar, 
blir det allt tydligare att dagens behandlingar inte räcker till. 
 
Astrid Seeberger är docent vid Karolinska Institutet och 
överläkare vid Njurmedicinska kliniken på Karolinska 
Universitetssjukhuset. Hennes forskning handlar om hjärt - 
kärlkomplikationer vid kronisk njursvikt.

För mer information:www.kiup.se

Av Astrid Seeberger
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Doktorspromotion den 21 oktober 2011 - 

Transplanterade patienters rädsla för 
rejektion, avstötning
...har Madeleine Nilsson, barnsjuksköterska på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och filosofie doktor 
tittat på i sin avhandling.

Även om risken för avstötning finns så är det inte 
något de flesta transplanterade grubblar över. 
Men störst är oron över att förlora sitt transplantat hos 
njurtransplanterade. 

Att ha fått ett nytt organ är förknippat med lättnad 
och glädje. Men samtidigt finns en risk att kroppen 
stöter bort det nya organet, något som den livslånga 
medicineringen och testerna påminner om. Men hur pass 
mycket oroar sig transplanterade patienter för det? 
Ett positivt resultat är att de flesta faktiskt inte oroar 
sig så mycket. Majoriteten, eller 74 procent, av de 185 
personer hon skickat enkäter till upplevde inte någon 
påträngande oro.
- Det är en lättnad att majoriteten inte går inte 
om-kring och oroar sig varje dag, säger hon.

Vi vill här presentera... två av våra nya doktorer och vi säger 
Grattis till den fina utmärkelsen och önskar - Lycka till i deras arbete.

Dokorshatten på efter, enligt Madeleine, en helt fantastisk dag!En glad och stolt Anne Flodén provar Håkans doktorshatt!

Anne Flodén, som till vardags arbetar som transplanta
tionskoordinator vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg, försvarade sin avhandling med titeln ”Attitudes 
Towards Organ Donor Advocacy among Swedish 
Intensive and Critical Care Nurses” i början av juni i år. 
Hon är den andra transplantations-koordinatorn i Sverige 
som har disputerat, den första var Marie Omnell Persson 
i Malmö. 
I korta drag har hon studerat intensivvårdssjuksköter
skors attityder och förhållningssätt till organdonation 
från nyligen avlidna.

Till skillnad från de flesta andra avhandlingsarbeten 
kommer Annes forskning att kunna få omedelbara 
konsekvenser  för sjukvården,organdonationsverksamhet-
en i Sverige och internationellt.

Källa:Transplantationsnytt

Annes forskning 
kommer att kunna 

få omedelbara 
konsekvenser

”

Doktorspromotion den 21 oktober 2011 - 

Likaväl var det inga större skillnader mellan olika 
åldersgrupper. Däremot var kvinnor lite mer oroliga än män, 
något som visat sig vara vanligt även i andra typer av studier.

En möjlighet att identifiera de som är oroliga.
Utifrån studien har hon utvecklat ett instrument i form 
av ett frågeformulär som kan användas vid samtal 
med transplanterade patienter för att på så sätt mäta 
deras oro. - De flesta patienter är inte oroliga. Då kan 
man släppa dem och lägga extra energi på de som 
är jätteoroliga. Konsten är bara att identifiera dem.
Den viktigaste lärdomen utifrån hennes studie 
tror hon är att man sätter patientens perspektiv i fokus.
- Vi måste ställa frågan om avstötning utifrån deras 
perspektiv. Det är klart att patienten behöver fakta 
och undervisning. Men man får inte glömma att fråga 
hur de upplever det också.
Madeleines intentioner är att sprida kunskap och öka 
förståelse i den mån hon kan. Och det vi att hon har stora 
resurser att göra. 

Källa: ”Nätet”

 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.

”

Madeleines 
intentioner är 

att sprida kunskap 
och öka förståelse 

i den mån hon kan.

”

Promotionen är den ceremoni genom vilken 
universitetet överlämnar insignierna på doktors-
värdigheten, forskarutbildningens krön. Det är 
den mest traditionsmättade av universitetets riter. 

Ordet promotion påminner oss om den rörelse 
som finns i motion, och latinets promotio betyder 
”framflyttning” och därmed också ”befordran”. 
Den första doktorspromotionen i Göteborg ägde 
rum 1903, tolv år efter högskolans grundande.
 
Rektor Pam Fredman, som inledde promotionen, 
talade om glädjen att få vara med och promovera 
nya doktorer och hedersdoktorer som tack för 
viktiga samhälleliga insatser.
 
Insignier = diplom, hatt eller lagerkrans och ring.

Promotion
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Rapport frånSkararborgsgruppen

Uppskattningsvis har omkring 800 donationskort utdelats 
och utplacerats på offentliga platser inom våran region 
under den aktuella donationsveckan.
Donationsveckan i Skaraborg fick ett lite annorlunda 
genomförande än vid tidigare tillfällen. Vi har haft som 
mål att gå ut på så många platser som möjligt men fick 
denna gång begränsa oss något till följd av att vi under 
innevarande vecka även genomförde en informationsträff 
i Skövde den 19 oktober. I samband därmed informerades 
deltagarna om vad som pågår under donationsveckan 
och på donationsdagen, lördagen den 22 oktober. Flera 
deltagare vid detta möte, om vilket du kan läsa om på 
annan plats i denna tidning, tog tillfället i akt att ta med 
förpackningar med donationskort för utplacering på 
lämpliga ställen på hemorten.  
Privatpersoner som ej är medlemmar i våran förening 
men tillhör annan föreningsrörelse med anknytning till 

Året lider mot sitt slut och det är dags att göra en 
summering av verksamheten inom vårt område här 
i Skaraborg.  
Vi som försökt hålla verksamheten igång får väl se 
tillbaka på året som ett ganska 
normalt genomfört arbetsår 
med tanke på de resurser vi 
lyckats mobilisera i samband 
med genomförda aktiviteter. 
Den 27 januari startade vi 
inom gruppen upp med ett 
planeringsmöte i Skara där 
vi  diskuterade kommande 
aktiviteter. En trivselträff  i 
Filsbäck utanför Lidköping  
beslutades och genomfördes den 17 augusti. Vi hade en fin 
dag med tillfälle att pröva lite golfspel och elektronskytte 
i samarbete med de synskadades förening i Lidköping. 
Det var Dan Nylund som med sina medlemmar ordnade 
så att vi fick tillgång till deras lokaler och instruerades 
om den verksamhet som de bedriver. 
Vi manifesterade även Världsnjurdagen med ett 
offentligt möte i Kulturhuset Skövde den 10 mars. Ett 
stort gehör från medlemmar och allmänhet rönte detta 
möte där föreläsare var njurläkaren Björn Peters och 
hjärtläkaren Erik Frick från KSS. 
Den 19 oktober ordnade vi ett traditionellt föreningsmöte 
vid Utsikten på KSS, årets tema var - ”Ät rätt och må 
bra”. Ca 40-talet personer hörsammade kallelsen till 
detta möte där förläsning om vår hälsa och tips om hur 

organdonation, har varit i kontakt med mig för information 
och viss vägledning i samband med att dom gått ut på 
allmänna platser för utdelning av donationskort.  
Under Donationsdagen var således dessa personer ute på b 
la köpcenter i Skövde medan jag ägnade dagen åt utdelning 
av donationskort  bland allmänheten i Lidköping, där den 
traditionella torghandeln pågick. Donationskort har även 
utplacerats inom Mariestad. Även en annan medlem i vår 
förening har på eget initiativ uppgett sig ha genomfört 
liknande aktiviteter i Lidköping. Uppskattningsvis har 
omkring  800 donationskort  kommit  att utdelas och 
utplaceras på offentliga platser inom våran region under 
den aktuella donationsveckan.

För Skaraborgsgruppen

vi bör förhålla oss till mat och motion gavs av dietist 
och sjukgymnaster från KSS. Därutöver har vi, som är 
kontaktombud från föreningen, deltagit vid de sedvanliga 
njurskolorna vid KSS där Karin Green, Dan Nylund och 
undertecknad medverkat. Det kan i detta sammanhang 
påtalas att vi då kommer i kontakt med många personer 
som vill bli medlemmar i vår förening vilket i det 
hänseendet är mycket glädjande.  

Tillsammans med vår 
ordförande Birgitta Månsson 
och Dan Nylund hade jag 
nöjet att bli inbjuden till 
Diaverum, Mössebergs 
dialysen i Falköping, som 
firade 10-års jubileum den 
1 november. Tiden går fort 
då man ser tillbaka då jag 
även hade nöjet att deltaga 
vid invigningen 2001.

Som avslutning på året ser vi nu fram mot det 
traditionella julbordet, som i år kommer att avnjutas på 
Kråks Värdshus i Skara. Vi har ju under några år ätit detta 
hos Lumber & Karle i Kvänum men ville detta år pröva 
något som ligger lite mer centralt.  Du kan se inbjudan på 
annan plats i denna tidning eller ringa mig direkt då du 
bestämt dig för att deltaga. Som avslutning på året brukar 
vi även traditionellt gå runt på dialysavdelningarna och 
bjuda på någon form av julgodis. Det skulle vara väldigt 
trevligt om du vill gå med oss runt  så hör gärna av dej. 
Det är ju alltid lika roligt att ”jula”.

Ett gott slut på året 
önskar vi inom Skaraborgsgruppen.

Donationsveckan i Skaraborg 2011

Rapport från 
Skaraborgsgruppen

Birger Joräng och 
Birgitta Månsson 
samtalar med 
verksamhetschefen 
Ann-Charlotte 
Lundin och kom-
munstyrelsens 
ordförande 
Ulf Eriksson

Mobilnr: 070-201 39 85
Birger Joräng

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!

Stiftelse främjar vetenskaplig 
forskning

Stiftelsen för njursjuka (tidigare Paul 
Frankenius stiftelse för njursjuka) har som 
ändamål dels att lämna bidrag till njur-
sjuka personer som inte har någon eller 
mycket låg inkomst och ingen förmögenhet, 
dels att främja vetenskaplig forskning. 

Stiftelsen för njursjuka delade i januari 
ut diplom vid Transplantationscentrum, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset till fyra 
stipendiater som vardera tilldelades 20 000 
kronor för sin forskning med anknytning till 
njursjukdom.

För mer information besök stiftelsens 
hemsida www.njurstiftelsen.se
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EKONOMISKT STÖD
”Din” kurator kan hjälpa dig att söka pengar ur olika fon-
der 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
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.

”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 -
Bankgiro nr : 5417-1889

Alla gåvor till stiftelsen 
är värdefulla.
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SE HIT...!

JULFEST I SKARABORG
Söndagen den 4 december klockan 12.00 är du 
välkommen att äta julbord på Kråks Värdshus i Skara.
Se separat inbjudan!

JULFEST I GÖTEBORG
Söndagen den 11 december kl.13.00 inbjuds du till 
julfest på vårt gamla vanliga ställe. ODD FELLOW 
Se separat inbjudan!

Ett stort varmt tack
till alla er som skänker penninggåvor och
till alla er som  hjälper till på olika sätt!         
  
TACK
Hjärtligt tack till alla er som bidragit med artiklar till vårt INFO-blad och till alla från 
njursjukvården som gett oss medlemmar mycket kunskap i medicinska frågor.   
 
DIALÄSEN
Du som vill prenumerera på tidningen Dialäsen, som är en tidning för personal inom transplantations- och 
njursjukvård i Norden, kan göra det på...
www.dialasen.com.

 Vi tar med tacksamhet emot vinster till vårt JUL-lotteri!

   Det kan vara egenhändigt tillverkade saker 
   eller något som ett företag kanske kan sponsra oss med.

   Hör gärna av dig till: Elisabet Johansson 
   eller Ann-Marie Skoglund på vårt kansli,
   eller till Åke Nilsson Tel: 031-47 96 79
   Mob: 0706-04 61 33 E-post: ake.v.nilsson@hotmail.com

 Vi tar med tacksamhet    Vi tar med tacksamhet  Vi tar med tacksamhet 
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   eller Ann-Marie Skoglund på vårt kansli,
   eller till Åke Nilsson Tel: 031-47 96 79
   Mob: 0706-04 61 33 E-post: ake.v.nilsson

   
   eller n

   H
   eller Ann-Marie Skoglund på vårt kansli,

 GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
 önskar vi alla våra medlemmar

  Styrelsen och våra kanslister 
  Elisabet och Ann-Marie

SAMMANKOMSTER

04 december  Julbord, Kråks Världshus i Skara

11 december       Julbord, Odd Fellow i Göteborg

08 mars               Världsnjurdagen  

11 mars               ÅRSMÖTE -       Motioner skall vara inlämnade 31 december     
13 -14 april         Åttonde Nationella Njurkonferensen  
   Njurföreningen i Västsverige firar 2012, 40-årsjubileum. 
   Datum för firande har ännu inte fastställts.

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!

NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE

Njurföreningen i 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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”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


