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selam er den første dialysepatient  
i Danmark, som har født et barn



Vigtigt skridt i kampen mod ventelisterne 
For tre et halvt år siden tog Nyreforenin-
gen initiativ til en lang politisk proces, 
som nu har resulteret i, at en ekspert-
gruppe er udkommet med en national 
handlingsplan for organdonation.

Nyreforeningen har haft plads i eks-
pertgruppen og har derfor haft direkte 
indflydelse på indholdet i handlingspla-
nen. Det har været vigtigt for Nyrefor-
eningen, at handlingsplanen indeholder 
tungtvejende anbefalinger, der kan øge 
antallet af både afdøde og levende dono-
rer. Samtidig har det været vigtigt for os, 
at den befolkningsrettede indsats bliver 
styrket.

Vi har fået mange af vores ønsker op-
fyldt, og derfor er det Nyreforeningens 
holdning, at handlingsplanen er et vig-
tigt skridt frem mod opfyldelse af ønsket 
om at fjerne ventelisterne til en nyre-
transplantation.

Best practice
Der foretages som bekendt nyretrans-
plantationer tre steder i Danmark. Når 
man ser på de tre transplantationssteders 
evne til at finde afdøde donorer, får man 
let den mistanke, at de ikke griber opga-
ven ens an. Det gøres der nu noget ved. 
En af de vigtige anbefalinger i handlings-
planen er, at der beskrives det der kaldes 
en best practice, dvs. at de gode erfarin-
ger samles i en beskrivelse af, hvordan 
opgaven med at finde egnede afdøde do-
norer bedst udføres. Denne beskrivelse 
skal danne grundlag for arbejdet med at 
finde afdøde donorer i hele landet.

En anden vigtig anbefaling er, at behand-
lingen af uafvendeligt døende patienter 
ikke må afsluttes, før det er undersøgt, 
om patienten kan være donor. Dermed 
er der blevet sat prop i et hul, som givet-
vis har gjort, at egnede donororganer er 
gået tabt.

Også kollegaer kan give en 
nyre 
Transplantation fra levende donorer har 
været et vigtigt emne i arbejdsgruppen. 
Det er nemlig usandsynligt, at transplan-
tation fra afdøde donorer alene kan fjer-
ne ventelisten til en nyretransplantation. 

Åbenhed overfor hvem der kan give en 
nyre er vigtigt, og handlingsplanen inde-
holder en anerkendelse af, at man ikke 
alle steder i landet er lige åbne overfor, at 
andre end nærtstående familiemedlem-
mer kan være levende donorer. Derfor 
er Nyreforeningen meget glade for, at 
handlingsplanen anbefaler større åben-
hed overfor at eksempelvis venner eller 
kollegaer kan være levende donorer. 

Nyreforeningen havde dog gerne set, at 
man var gået skridtet videre og anbefa-
let anonym donation således, at det ikke 
er en betingelse, at donor og modtager 
kender hinanden. Men det ønske fik vi 
ikke opfyldt.

Årlig organdonationsdag
Hvis ikke befolkningen er positive over-
for organdonation, ja så falder antallet af 
donorer. Derfor er det vigtigt, at hand-
lingsplanen anbefaler, at der fremover 
afholdes en årlig kampagne og orgando-
nationsdag, hvor der kan sættes fokus på 
de mange fordele, der er ved transplan-
tation.

Samtidig har Nyreforeningen fået med i 
handlingsplanen, at danskerne mere ak-
tivt skal tilskyndes til at registrere deres 
holdning til organdonation i Donorregi-
stret. Vi skal derfor til at vænne os til, at 
nudging bliver en vigtig del af indsatsen 
for organdonation. Nudging betyder 
kort fortalt, at vi alle sammen, på vel-
valgte tidspunkter, bliver opfordret til at 
tage stilling til organdonation. I andre 
lande har man taget nudging i brug i for-
bindelse med organdonation, og resulta-

tet har været en stor stigning i antallet af 
registreringer i Donorregistret. 

Kombinationen af nudging og en årlig 
kampagne gør, at den befolkningsrettede 
indsats bliver styrket både i forhold til at 
bevare en positiv holdning til orgando-
nation i befolkningen og få flere registre-
ringer i Donorregistret. Nyreforeningen 
er derfor meget godt tilfreds med disse 
anbefalinger.

…nu kan en ny begynde
Tre et halvt års arbejde er slut. Resulta-
tet er en række vigtige anbefalinger, som 
alle peger i den rigtige retning i forhold 
til at løse ventelisteproblemet. Men an-
befalingerne skal selvfølgelig føres ud i 
livet. Arbejdet med organdonation er 
derfor ikke slut, men vi har fået en række 
gode værktøjer til det videre arbejde. 

/ af stig HeDegaarD kristensen
lanDsformanD, nyreforeningen

lederen



33

INDHOLD

4    melael betyder ’guds mirakel’

7    Kort nyt

8  De officielle kostråd

10    rejsekalender 2014

11 kursuskalender 2014

13 medlemskursus: livet er en gave

13 socialrådgiveren har ordet

14 nyretransplantationens 50 års jubilæum

15 nyretransplantationens historie

17 psykologrådgivning

17 ny diætist i nyreforeningen

18 årets solfanger 2014

18 motion for alle 

19 kontaktoplysninger 

20 Det sker i nyreforeningen

kolofon 

selam og melael s. 4

nyrelinjen s. 13

årets solfanger s. 18

REDAKTION
Stig Hedegaard Kristensen, ansvarshavende redaktør

REDAKTIONSUDVALG
Stig Hedegaard Kristensen, Karina Ertmann Krammer, 
Karina Suhr, Glenn Sloth Rasmussen og Maria Helene 
Olesen.

REDAKTIONELLE BETINGELSER
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og 
afkorte indsendte manuskripter på mere end 1.000 
ord. Forkortede artikler bringes kun med forfatterens 
forudgående accept.
Kun artikler underskrevet af landsformanden udtrykker 
foreningens officielle holdning. Der kan frit citeres fra 
bladet med tydelig kildeangivelse - hele artikler dog kun 
efter aftale med forfatteren. 
ISSN: 2246-0659 

FORSIDEFOTO
Karina Ertmann Krammer

ANNONCER
Tel.: 4352 4252

LAyOUT
Karina Suhr

TRyKKERI
KLS Grafisk Hus A/S

OPLAG
4.500

DEADLINE for næste Nyrenyt:  
10. marts, 2014. 
Materiale kan sendes direkte til:  
mail@nyreforeningen.dk

Hendes kongelige Højhed
kronprinsesse mary, 
protektor for nyreforeningen
foto: steen evald

mailto:mail%40nyreforeningen.dk?subject=


4

Melael er navnet på en ikke helt 
almindelig lille pige.  
Melael betyder ’Guds mirakel’, 
og for hendes mor er det netop 
det, hun er. Moren er nemlig 
dialysepatient, og hun er den 
første kvinde i Danmark, som 
har født et barn, mens hun fik 
dialysebehandling.
af/ karina ertmann krammer

Selam har inviteret Nyreforeningen og sin 
læge fra dialyseafdelingen, Inge Eidemak, ud 
i sin lejlighed i Brønshøj for at fortælle om 
en begivenhed, som vist godt kan kaldes en 
vaskeægte solstrålehistorie. 

På sofaen i stuen ligger Selams få måneder 
gamle datter, Melael, på et tæppe og pludrer. 
Hun er omdrejningspunktet i historien, for 
det har i mange år været Selams største ønske 
at få et barn. ”Jeg troede hele tiden på, at jeg 
ville få et barn, og jeg har bedt meget til Gud 
om at give mig et barn. Jeg har ikke bedt om at 
blive rask, for det var vigtigere for mig at få et 
barn,” siger Selam. 

Selam er 33 år, uddannet sosu-assistent og op-
rindeligt fra Eritrea. I 2006 får hun konstateret 
en nyresygdom. Hendes første tanke er, om 
det vil ødelægge hendes drøm om at få et barn. 
Nogle år senere begynder Selam i dialyse. Hun 
læser meget på nettet om dialyse og graviditet 
og finder ud af, at der er meget lille chance for 
at blive gravid, når man er i dialyse. 

”Dér blev jeg bekymret. Jeg fik dog at vide, at 
jeg kunne blive transplanteret og skulle regne 
med at vente maks. tre år. Men tiden gik, og i 
dag er jeg stadig ikke transplanteret,” fortæl-
ler Selam. Da Selam i 2010 møder sin kæreste, 
beslutter hun derfor, at det er slut med at vente 

Melael betyder
’Guds mirakel’

portrættet

foto: karina ertmann krammer
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Jeg har bedt meget til Gud 
om at give mig et barn. Jeg 
har ikke bedt om at blive 
rask, for det var vigtigere 
for mig at få et barn” -Selam

“

på en transplantation. ”Vi prøvede ret hur-
tigt at blive gravid,” fortæller Selam og skæ-
ver over mod Inge Eidemak. De udveksler 
sigende blikke og bryder så ud i latter. Det 
viser sig, at det er første gang, Inge hører, 
at Selam faktisk har prøvet at blive gravid 
længe før de talte sammen om netop det.

Parat til at prøve alt
Men Selam bliver ikke gravid, og derfor 
vælger hun at tage en samtale med Inge i 
håb om på en eller anden måde at få hjælp 
til at få det barn, som hun så gerne vil have.

”Inge sagde, at hvis jeg bliver gravid, så vil 
de støtte mig. Men det var ikke det jeg ville 
høre. Jeg ville høre, om de kunne give mig 
noget behandling eller lignende, som kun-
ne hjælpe, for vi havde jo allerede prøvet. 
Men det kunne Inge ikke. Jeg blev så ked 
af det og græd og græd, kan du huske det?” 
spørger Selam. Inge nikker. 

”Jeg er godt klar over, at Selam har en meget 
stærk tro, og at det med at få et barn betød 
meget for hende. Når jeg ser på det, så skal 
jeg selvfølgelig se de ting, men jeg skal også 
kunne bidrage med det rent faglige. Det 
har også været hårdt for mig, fordi jeg har 
set Selam være ked af det, samtidig med at 
jeg har måttet sige nogle ting til hende, som 
ikke var rare, men som jeg selvfølgelig var 
nødt til at sige,” forklarer Inge.

Det går dog hurtigt op for Inge, at Selam 
ikke har tænkt sig at give op.

”Jeg sagde til Selam, at vi godt kunne snak-
ke om mulighederne for at blive gravid. Jeg 
kunne mærke på hende, at det var så stort et 
ønske, så det var ikke noget, jeg skulle tale 
hende fra. Det første jeg gjorde var at læse 
al den litteratur, der er skrevet om emnet. 
Selam har også selv været på nettet og læst 
næsten det samme som mig. Når sådan 
noget her sker, så er det tit en ”shared deci-
sion”, dvs. at patient og behandler tager be-
slutningen sammen. Men Selam havde alle-

rede taget beslutningen, så min opgave var 
at rådgive hende. Jeg havde intet belæg for 
at sige, at det her barn ikke ville kunne få et 
ordentligt liv, så det var der jo ingen grund 
til. Da jeg sagde, hun skulle i dialyse hver 
dag, sagde hun bare ’ja’ – hun sagde at hun 
ville dialysere to gange om dagen, hvis det 
var nødvendigt,” husker Inge. Selam smiler 
lidt over, at hun på det tidspunkt var parat 
til at gøre hvad som helst for at få et barn.

En heldig kvinde i en heldig krop
”Inges råd var ikke at tænke så meget på at 
blive gravid, for hvis man stresser meget, 
kan det være svært at blive gravid. Da jeg 
kom hjem tænkte jeg; okay nu har jeg prø-
vet alt, nu gider jeg ikke tænke mere på det. 
Og så blev jeg gravid,” siger Selam med et 
stort smil. 

”Du er en heldig kvinde, du er født i en hel-
dig krop, som har kunnet modstå en syg-
dom og behandling. Det er svært at blive 
gravid, når man er stresset, og du havde dia-
lysen, et arbejde og et studie – hvor meget 
betyder nyresygdommen så, når man læg-
ger de ting sammen? Det har også betydet 
enormt meget, at du hele tiden har fulgt din 
behandling til punkt og prikke og passet 
medicinen, ernæringen og væskebegræns-
ningen. Hvis du ikke havde dialyseret så 
meget, så tror jeg ikke, det var gået så godt. 
Barnet har i hvert fald ikke lidt nød, kan vi 
se,” siger Inge og kigger på Melael, som lig-
ger og sover.

Selam bliver holdt godt øje med under hele 
sin graviditet, og på dialyseafdelingen på 
Frederiksberg er der stor opmærksomhed 
fra både ansatte og andre patienter efter-
hånden som rygtet spredes og maven be-
gynder at kunne ses.

”Der gik ikke lang tid, før hun ikke kunne 
passe sine bukser, og hun havde fået afri-
kaner-numse, som vi kaldte det. Det må 
jeg godt sige, ikke? Det siger du jo også 
selv.” De griner.

Selam fortæller om selve fødslen. Hun er 
blevet rådet til at få kejsersnit, men hun in-
sisterer på at føde naturligt. Det får hun lov 
til, så længe alt ser ud, som det skal. Fødslen 
er nøje planlagt. Man vil være sikker på, at 
fødslen ikke går i gang på et tidspunkt, hvor 
Selam ikke har nået at være i dialyse først. 
Graviditeten er forløbet uden komplikatio-
ner – Selam har ikke engang haft kvalme. 
Da fødselstidspunktet nærmer sig, beder 
Selam om en uge mere. Det får hun, netop 
fordi alt ser fint ud. På dagen er hun i dia-
lyse på Frederiksberg, hvorefter hun tager 
direkte på Rigshospitalet i en taxa. Her ta-
ger de vandet, og fødslen går i gang. Alt går 
som det skal, og Selam føder en lille pige.

”Du kan godt høre, at det er fuldstændig 
uinteressant, ikke. Det var bare en helt nor-
mal fødsel,” joker Inge.

Men for Inge var det også en stor dag. 
”Den dag, du fødte, kunne jeg ikke gå i 
seng og falde i søvn, før du havde sendt 
mig et billede af hende. Jeg er jo ’mor-
mor’,” siger Inge og Selam siger: ”Ja, det 
var derfor jeg sendte billedet til dig først.”

Historien om Britta
Melael er kommet til verden, og hun er 
sund og rask, men Selam har problemer 
med kommunen.

”Kommunen havde lovet mig, at jeg kunne 
få en til at passe Melael, at jeg kunne få en 

Melael betyder
’Guds mirakel’

fotos: selams private fotos
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større lejlighed og få min søster fra Italien 
til Danmark, som så kunne passe Melael 
og få løn for det. Men kort tid før fødslen 
fik jeg en ny sagsbehandler, som pludselig 
sagde til mig, at jeg hverken kunne få en til 
at passe babyen eller få min søster til det.  
Jeg var så chokeret. Jeg havde hende alene 
i to måneder, hvor sygeplejerskerne måtte 
hjælpe mig med hende, når jeg var i dia-
lyse.” 

”Fortæl historien om Britta, den skal med, 
det er sådan en god historie,” bryder Inge 
ind og Selam fortæller, at en læge ved navn 
Vibeke havde talt med et familiemedlem 
om Selams situation. Det resulterede i, at 
familiemedlemmet, som er en kvinde, der 
hedder Britta, tilbød at passe Melael ganske 
gratis et par gange om ugen. ”Senere fik jeg 
en anden til at passe, men Britta kommer 
stadig to gange om ugen. Hun er så sød,” 
fortæller Selam.

Både sygeplejerskerne og deres familier 
har fulgt med i Selams graviditet – en af 
sygeplejerskernes mor har strikket trøjer 
til Melael og en anden har strikket sokker 
– og de fleste af sygeplejerskerne kom med 
gaver, da Melael var født. Og både ansatte 
og patienter på dialyseafdelingen følger 
stadig med i den lille piges liv. ”Hvis jeg 
ikke tager hende med på dialyseafdelingen, 
så spørger alle hvor hun er og hvorfor jeg 
ikke har hende med,” forklarer Selam.

Dialyse og graviditet
Er vejen nu banet for, at vi kommer til at se 
flere kvinder i dialyse få børn? Inge Eide-
mak er optimist, men har også sine forbe-
hold. 

”Her sidder jeg overfor en kvinde, som 
godt nok har en alvorlig sygdom, men som 
ikke har haft andre symptomer end fra ny-
rerne. Det er jo en speciel situation, og det 

er vigtigt at fremhæve i debatten om, hvor-
vidt dialysepatienter kan gennemføre en 
graviditet,” siger hun og uddyber:

”Man må se på, hvilken grundsygdom kvin-
den har, og derefter hvad den sygdom vil 
betyde for en graviditet. Det er en helheds-
vurdering; hvad er ens sygdom, hvor længe 
har man været syg, hvor godt har man været 
behandlet, hvad har man af følgesygdomme, 
hvad har man været igennem af andre syg-
domme og operationer, og så kommer hele 
spørgsmålet om ens livssituation. Det sidste 
er en kæmpestor del af det, for hvordan vil 
det forløbe efter barnet er født, hvor mange 
kræfter har man, hvordan er ens psyke? Vil 
du ikke sige, at det har noget med psyken 
at gøre?” spørger Inge Selam, som nikker. 
”For at være i en situation som Selams, skal 
man være psykisk stærk. Det behøver man 
jo ikke være læge for at regne ud. Når hun 
sidder og siger, jeg vil have et barn, jeg vil 
føde selv, jamen så er hun jo psykisk klar,” 
mener Inge. 

”Jeg har da sagt til nogle kvinder, at jeg syn-
tes, det var en dårlig ide at forsøge at blive 
gravid. Men jeg har aldrig bare sagt nej, det 
er altid noget vi har snakket os frem til. Det 
kan være svært at se sig selv i den situation, 
som Selam er i nu – det er hårdt at være i 
dialyse og have et spædbarn, det kræver 
altså sin kvinde! Bare at få økonomien til at 
hænge sammen – og vi kan jo se hvor svært 
det er for de sociale myndigheder at forhol-
de sig til sådan en situation. Der er ikke en 
kasse, hvor Selam passer ind. Hun er blevet 
smidt fra den ene forvaltning til den anden. 
Hun er blevet lovet ting, som bagefter er ble-
vet taget fra hende,” pointerer Inge.

Men for nogle kvinder har Selams situation 
tændt et håb. ”Der er kvinder i dialysen, 
som spørger mig, hvad jeg har gjort for at 
blive gravid. Der var endda en, der sagde, at 
hun havde fået et håb om, at det også kan 
ske for hende, da hun så Melael,” fortæller 
Selam, og Inge bryder ind:

”Jeg vil da håbe, at der er andre, der får lov at 
opleve det samme som Selam, men samtidig 
vil jeg sige, at... hvis der kommer en og refe-
rerer til Selam, så er jeg jo nødt til at sige, at 
det kan ikke bruges i dit tilfælde, vi er nødt 
til at se på dig og din situation og din syg-

dom osv. Det er rigtig godt og rigtig positivt, 
at det er lykkedes for Selam, og jeg forstår 
godt, hvis der kommer flere og spørger nu, 
og det vil jeg tage alvorligt.” 

Erfaringen er vigtig
At få barn mens man er i dialyse er stadig 
kun nogle få forundt, og derfor er det også 
vigtigt at få belyst de erfaringer, der er rundt 
om i verden. Inge glæder sig meget til næ-
ste konference, hun skal til, hvor hun måske 
kan få lov at fortælle Selams historie til sine 
kollegaer. Også på et personligt plan har 
Inge fået meget ud af at opleve, hvordan Se-
lam har håndteret situationen.

”Jeg har lært meget af Selam på mange ni-
veauer. Min arbejdsdag er fuld af sygdom 
og mange svære samtaler.  Det at følge en 
kvinde der på et oplyst grundlag har taget 
en række væsentlige beslutninger for sit eget 
og sit kommende barns liv har været udfor-
drende på en anderledes måde,” siger Inge.

Selam venter fortsat på en ny nyre. Hun er 
taget af ventelisten, indtil hun har en plan 
for pasning af Melael, og kan tage af sted 
med kort varsel, hvis der kommer en nyre 
til hende. Men hun er ved at være træt af at 
vente, for hun har masser af planer for frem-
tiden. Hun vil gerne læse videre til radio-
graf, når barslen er slut og Melael skal starte 
i vuggestue. Hun har nu også en plan klar, 
hvis den nye nyre ikke er på vej lige forelø-
bigt. Så vil hun have dialysen hjem, så hun 
kan få tid til alt det, hun gerne vil.

”Jeg har sagt til dig, at det at blive gravid og 
føde et barn nærmest er en umulighed, og 
nu sidder du her med et barn,” siger Inge og 
kigger ned på Melael. ”Din mor skal nok få 
en nyre.”

portrættet

Den dag, du fødte, kunne jeg 
ikke gå i seng og falde i søvn, 
før du havde sendt mig et 
billede af hende” – Inge 

“
inge eidemak med melael på armen
foto: karina ertmann krammer
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Fra den 20. marts til den 21. maj afholder Nyre-
foreningen Danmarksmesterskab i lodseddel- salg for 
skoleklasser, sportsklubber, spejderforeninger og lign.. 
I kan vinde op til 10.000 kr. og derudover får I 4 kr. for 
hver lodseddel, I sælger.

For at deltage, kontakt Nyreforeningen på  
e-mail: mail@nyreforeningen.dk  
eller tlf.:  50 93 59 48  
Oplys hvilken skole og klasse I kommer fra samt 
navn, adresse, telefonnummer og e-mail på en voksen 
kontaktperson.

Sidste tilmelding til ”Danmarksmester i 
lodseddelsalg” er mandag den 13. marts.

Alt overskuddet fra salget af lodsedlerne går ubeskåret 
til Nyreforeningens arbejde.

Læs mere på www.nyreforeningen.dk

Sælg lodsedler  
& TJEN KASSEN   

Bliv Danmarksmester  
i lodseddelsalg 2014

Fra den 20. marts til den 21. maj 2014 afholder Nyrefor-
eningen sit landslotteri. I den anledning kan enkeltpersoner, 
skoleklasser, idrætsklubber, fritidsklubber mm. igen i år kon-
kurrere om at blive Danmarksmester i lodseddelsalg. 
 
Præmierne er: 
1.    plads – 10.000 kr. 
2.    plads – 5.000 kr. 
3.    plads – 3.000 kr. 
 
Alle, der deltager, får desuden 4 kr. for hver lodseddel, de 
sælger. Forrige år tjente Danmarksmestrene i alt 25.000 kr. 
 

Hvis du vil deltage, så kontakt Nyreforeningens sekretariat 
på tlf. 43 52 42 52 eller mail@nyreforeningen.dk og oplys 
følgende: 

A. Dit navn eller hvilken skole, idrætsklub, fritidsklub etc. 
kommer du/I fra?

B. Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på voksen kon-
taktperson 
 
Sidste tilmelding til ”Danmarksmester 
 i lodseddelsalg” er den 13. marts. 

Læs mere på nyreforeningen.dk

Vigtigt for nyrepatienter at  
moderere brugen af antibiotika

Den 17. januar udsendte Nyreforeningen en pressemeddelelse 
med et indspark i debatten om multiresistente bakterier:

Etisk Råd anbefaler, at brugen af antibiotika modereres for at 
hindre udbredelse af multiresistente bakterier. Nyreforenin-
gen bakker fuldt op om Etisk Råds anbefalinger, da konse-
kvenserne af multiresistens kan være alvorlige for nyresyge 
specifikt men også for samfundet generelt.

”Udskrivning af antibiotika ved simple infektioner er en af 
de vigtigste årsager til, at vi ser et stigende problem med 
multiresistente bakterier, hvor antibiotika ikke virker. For 
nyrepatienter er det direkte livstruende at blive ramt af en 
multiresistent bakterie og derfor er det vigtigt, at udskriv-
ning af antibiotika begrænses til tilfælde hvor det er nød-
vendigt”, udtaler Nyreforeningens formand, Stig Hedegaard 
Kristensen.

Problemer med multiresistente bakterier har allerede i dag 
store konsekvenser for nyrepatienter. Nyrepatienter der ram-
mes af multiresistente bakterier er ofte i langvarig isolation, 
hvilket er psykisk belastende og enhver plan om transplanta-
tion bliver udsat, hvis en nyrepatient på ventelisten rammes af 
multiresistente bakterier.

Læs hele pressemeddelelsen på nyreforeningen.dk.

kort nyt

• Hvad er et normalt nyretal – er det f.eks. okay at have et højt nyre-
tal, hvis bare det er stabilt?

• må man få en tatovering, når man er transplanteret?

• findes der medicin, som kan bremse væksten af cyster på nyrerne?

Har du noget at tilføje eller har du selv et emne, du gerne vil dele og få andres 
syn på, så bliv medlem af nyreforeningens facebook-gruppe. Du fin-
der gruppen ved at gå ind på www.facebook.com og søge på 
nyreforeningen. 

...det diskuterer vi på 
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I 2013 fik danskerne nye kostråd ”de officielle kostråd”. De 8 kostråd 
er blevet til 10, og der er foretaget mindre justeringer. Rådene bygger 
på solid forskning omkring ernæringens betydning for sundhed og 
sygdom. Rådene gælder raske og transplanterede, men hovedparten 
af kostrådene har også relevans for personer med nedsat nyrefunk-
tion og personer i dialyse.
/ af rikke elHolm jensen, klinisk Diætist, aalborg uniVersitetsHospital, og 
annemarie simonsen, klinisk Diætist, regionsHospitalet Viborg
fotos: føDeVarestyrelsen

Vi skal fortsat spise 6 om dagen, heraf 
mindst 300 g grønsager. Grønsager gi-
ver vitaminer, mineraler og kostfibre og 
samtidigt få kalorier. Til transplanterede 
og nyrepatienter uden kaliumproblemer 
anbefales 2-3 stk. frugt dagligt. Ved for-
højet kalium anbefales højst 100 g frugt 
og 100 g rå grønsager, men gerne en stør-
re mængde kogte grønsager, hvor koge-
vandet er kasseret.

En varieret kost giver de bedste mulighe-
der for at dække behovet for vitaminer,  
mineraler og andre næringsstoffer. For 
normalvægtige og overvægtige er det 
vigtigt ikke at spise for meget. 
Fysisk aktivitet er meget vigtig for sund-
hed og velvære. Anbefalingen er, at man 
gerne skal være fysisk aktiv mindst 30 
minutter om dagen og minimum 10 mi-
nutter ad gangen. Det er sundt at blive 
forpustet og få pulsen op én gang dagligt 
og endnu sundere at få pulsen højt op 
yderligere 20-30 minutter 2-3 gange om 
ugen, da det styrker kredsløbet. For ny-
repatienter er det også vigtigt ar være fy-
sisk aktiv og styrke kredsløbet. Det kan 
være forskelligt, hvad der får pulsen op 
hos den enkelte, men en rask gåtur kan 
hos nogle være nok. Det vigtigste er, at 
det er en form for aktivitet man kan lide, 
så man bliver ved. 

De officielle  kostråd

Anbefalingen for fisk er øget i de nye 
kostråd. Vi skal nu gerne spise 350 g om 
ugen heraf 200 g fed fisk, dvs. sild, laks, 
makrel, ørred m.fl. Fisk indeholder fiske-
olier, selen, jod, D-vitamin og gode pro-
teiner. Personer, der spiser fisk ofte, har 
mindre risiko for hjertekarsygdom, end 
personer, der sjældent spiser fisk.
I praksis skal vi spise fisk 2 gange om 
ugen som varm mad og flere gange som 
pålæg. Alle nyrepatienter kan med fordel 
spise mere fisk. 

Spis mindst 75 g fuldkorn om dagen, 
f.eks. 2 dl havregryn + 1 skive rugbrød. 
Fuldkorn indeholder mange vitaminer 
og mineraler og mange kostfibre, der 
mætter godt. Samtidig forebygger fuld-
korn flere sygdomme bl.a. hjertekarsyg-
dom og flere typer kræft.
Fuldkorn indeholder fosfat. Men fosfat 
fra vegetabilske fødevarer optages kun 
i mindre grad og skal derfor ikke be-
grænses i så høj grad, som vi tidligere 
har troet.

mad

3

42

1
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De officielle  kostråd

Mange nyrepatienter har problemer med 
forhøjet fosfat, og er derfor nødt til at be-
grænse forbruget af mejeriprodukter. Er 
appetitten god eller er du transplanteret an-
befales magre mejeriprodukter, dvs. mæl-
keprodukter med et fedtindhold svarende 
til minimælk eller lavere. Ost bør højst in-
deholde 18 % fedt.

Vi spiser meget salt, mellem 8 og 10 g 
dagligt. Størstedelen af den salt vi spiser, 
får vi fra forarbejdede produkter som 
brød, færdigretter, ost og kødprodukter 
som fx pålæg. De nye kostråd anbefa-
ler, at vi alle sparer på saltet og sænker 
forbruget med ca. 3 g dagligt, hvilket 
er ca. ½ tsk. At spare på saltet er uhyre 
vigtigt for alle med nyresygdom. Ved at 
spare på saltet nedsætter man blodtryk-
ket. For de nyrepatienter, der skal passe 
på væskemængden, er det nødvendigt at 
sænke forbruget. Et højt saltforbrug gi-
ver øget tørst, og det bliver derfor svært 
at holde væskebegrænsningen.

... det er nok ikke kun Sundhedsstyrel-
sen, der ønsker, vi skal spise mindre suk-
ker. Mon ikke mange mennesker har det 
som en del af nytårsforsættet. Sukker er 
tomme kalorier, hvilket betyder, at det 
er en energikilde, der ikke indeholder 
vitaminer eller mineraler. Vil man gerne 
skære ned på slik, kage, is, saft og soda-
vand kan man prøve at holde sig til, at de 
søde sager kun skal ind én dag om ugen.

Det anbefales at man maks. drikker ½ l 
sodavand, saft, juice eller energidrik om 
ugen og i stedet drikker vand eller mælk. 
Anbefalingen gælder også lightdrikke 
som light sodavand, da sodavand inde-
holder meget syre og påvirker tænderne. 
Det kan virke kedeligt og uinspireret, 
at det eneste man må drikke er VAND 
– men vi er så heldige, at vi bare kan 
åbne for vandhanen, og så kommer der 
det reneste vand – det er der ikke mange 
lande, der kan prale af, og så er vand det 
eneste der er fuldstændig gratis på kalo-
rie-, fosfat- og kaliumbalancen.

Efterlever man anbefalingerne om at 
vælge magert kød, kødpålæg og bruge 
magre mejeriprodukter, efterlever man 
også anbefalingen om at spise mindre 
mættet fedt. Mættet fedt er animalsk 
fedt; altså det fedt der findes i kød, mælk 
og ost. Vi har brug for fedt for at optage 
fedtopløselige vitaminer, men vegeta-
bilsk fedt er sundere for kredsløbet og 
kroppen. Til stegning skal man vælge 
olivenolie, rapsolie eller oliemargariner. 
Laver man dressinger eller mayonnaise 
kan man bruge alle olier. Har man pro-
blemer med appetitten, skal man spise 
mad med et højere fedtindhold og fortsat 
gerne med vegetabilske fedtstoffer som 
mayonnaise, remoulade o.l.

Kød indeholder gode proteiner, vitaminer 
og mineraler, som kroppen har brug for, 
men også det usunde mættede fedt. Ny-
repatienter med god appetit og transplan-
terede anbefales kød og pålæg med højst 
10 % fedt. Med de nye kostråd er der sat 
mængde på, hvor meget tilberedt kød fra 
firbenede dyr, vi højst bør spise om ugen 
– nemlig 500 g. Derudover anbefales vi 
fjerkræ, fisk og evt. en vegetardag.

5

6

7

9

108
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Krydstogt i Middelhavet 
19.–26. maj

se annonce på side 14

Rekreation, SANO Skælskør 
begyndelsen af november 
Det bliver en uge med forkælelse og behand-
ling på gigtforeningens rekreationscenter 
sano i skælskør. Dialyse kan arrangeres. 

P – dialyse rejse  
September 
nb. Denne rejse er kun for p-dialysepatienter 
og deres pårørende.

Krakow
european transplant and Dialysis sport  
Championship (ETDSC) 
16.–23. august   
For transplanterede, dialysepatienter samt pårørende

Rhodos   
september/oktober
rejsen har afgang fra københavn og billund. Der er mu-
lighed for at rejse en eller to uger. Dialysen arrangeres, og 
der er hæmodialysesygeplejersker med på turen.

Rom    
22. september – 1. oktober
storbyferie for alle medlemmer, der er selv-
hjulpne. Hæmodialyse arrangeres, og afrej-
sen er fra københavn.

Gran Canaria  
23. april - 7. maj

se annonce på side 12

Svendborg  
31. august - 5. september
Denne rejse i Danmark er for medlemmer 
af nyreforeningen, der har behov for ekstra 
hjælp. er det nødvendigt kan du blive hentet 
på hjemadressen.

Rejsekalender 2014

Rejs med nyresygdom
Nyreforeningen har netop udgivet en pje-
ce, der handler om dine muligheder for at 
rejse, når du har en nyresygdom.

Du kan sagtens tage på ferie, selvom du har 
en nyresygdom. Du skal selvfølgelig tage 
hensyn til din sygdom, og det kræver lidt 
planlægning, inden du tager af sted. Men 
uanset om du er transplanteret eller går 
i dialyse, er der mange muligheder for at 
holde ferie i både ind- og udland. 

Pjecen fortæller om de væsentligste ting, 
du bør vide om medicin, dialyse, sund-
hedskort og andet det er vigtigt at huske, 
inden du tager på ferie. Der er desuden en 
tjekliste, så du ikke glemmer noget, og en 
liste over nyttige hjemmesider, hvor du kan 
få finde mere information.

Læs pjecen på www.nyreforeningen.dk un-
der Publikationer.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rejs med nyresygdom

Alle rejser annonceres løbende i Nyrenyt og på www.nyreforeningen.dk. Har du spørgsmål angående rejser 
i Nyreforeningen, så kontakt Betiinaa Søgaard på telefon 50 93 59 46 eller e-mail bs@nyreforeningen.dk.
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Kursuskalender 2014
Livet er en gave
15.-16. marts i Vejle
Læs mere på side 13.

•••••••••••••••••••••••••

Ungeweekend 
4.-6. april
Dette tilbud er for alle unge mellem 18 og 
30 år. Her mødes unge fra hele landet og 
tilbringer en weekend sammen med både 
sjov og hygge samt spændende oplæg, 
foredrag eller workshops. 
Program og sted er endnu ikke fastlagt. 

•••••••••••••••••••••••••

Motion for alle
24. - 25. maj
Læs mere på side 18.

•••••••••••••••••••••••••

Når mor eller far har en 
nyre- eller urinvejssygdom
28. maj - 1. juni på Feriecentret Dayz Sø-
højlandet i Gjern
Formålet med kurset er at give familier, 
hvor mor eller far har en nyre- eller urin-
vejssygdom, f.eks. nyresten, indsigt i og 
viden om, hvordan man som forælder 
bedst muligt informerer sine børn om 
sygdommen. Hvilke følelser og reaktio-
ner opstår der ofte hos børn og voksne? 
Hvordan tackler børn og unge forældres 
sygdom? Derudover er formålet at infor-
mere hele familien om nyresygdomme/
urinvejssygdomme og behandling, samt 
give familierne mulighed for at møde 
andre familier i samme situation og er-
faringsudveksle. Der er masser af sociale 
og sportslige aktiviteter for hele familien. 
Det er gratis at deltage i kurset, men fami-
lierne skal selv sørge for morgenmad og 
betale drikkevarer. Forældrene skal være 
medlem af Nyreforeningen.
Du kan få nærmere oplysninger om kur-
set og tilmelding hos souschef og social-
rådgiver Jan Jensen på telefon 50 93 59 50. 
Tilmeldingsfrist er den 4. april 2014.

Oplevelsestur for børn og 
voksne
6. - 8. juni i Gelsted, Fyn
For familier med nyresyge børn og for fami-
lier, hvor en af forældrene har en nyre- eller 
urinvejssygdom. Børnene skal være over 6 år.
Weekenden foregår i en stor spejderhytte i 
Gelsted på Fyn. Det er Gyngespejderne fra 
Tingbjerg, der står for weekenden. De stiller 
med instruktører og hjælpere til turen.
Programmet er forskelligt for forældre og 
børn. Børnene skal ud og opleve en masse i 
naturen. De skal lære at klatre i træer på den 
rigtige måde, tænde bål, sejle i kano og man-
ge andre spændende ting. De bliver hele ti-
den vejledt og støttet af erfarne instruktører, 
men får alligevel prøvet deres grænser af i 
naturen.
Forældrene får rig mulighed for at erfarings-
udveksle med ligestillede om hverdagens 
små og store udfordringer. De får besøg af 
en diætist og en kok. De lærer at lave nyre-
venlig mad. Forældrene får også lejlighed til 
at prøve sig selv af med træklatring mv.
Det koster 125 kr. i kostpenge at deltage pr. 
person. Man sover på sovesal, men der er 
også mulighed for at slå et telt op på terræ-
net eller medbringe autocamper/camping-
vogn.
Tilmelding senest 20. februar hos sous-
chef og socialrådgiver Jan Jensen på tele-
fon 50 93 59 50.

•••••••••••••••••••••••••

Familiekursus
15. - 19. oktober på Feriecentret Dayz Sø-
højlandet i Gjern
Kurset henvender sig til nyresyge børn, 
deres forældre og raske søskende. På kur-
set får du mulighed for at være sammen 
med ligestillede, udveksle erfaringer og 
få faglig information af psykolog, læger, 
socialrådgiver og andre fagpersoner, der 
har stor erfaring med nyresyge børn og 
deres familier. Der er masser af sociale 
og sportslige aktiviteter for hele familien. 
Forældrene skal være medlem af Nyrefor-
eningen.
Du kan få nærmere oplysninger om kur-
set og tilmelding hos souschef og social-
rådgiver Jan Jensen på telefon 50 93 59 50. 
Tilmeldingsfrist er den 1. august 2014.

•••••••••••••••••••••••••

Ungeweekend 
7.-9. november 

•••••••••••••••••••••••••

Alle kursusprogrammer offentliggøres på 
www.nyreforeningen.dk.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  Krydstogt i Middelhavet

endelig er det lykkedes at arrangere et 
krydstogt for nyreforeningens medlem-
mer på middelhavet. Vi flyver fra køben-
havn til nice og går derefter ombord på 
costa favolosa, der er et skib med plads 
til 3.000 passagerer. Der er mange mulig-
heder ombord på et krydstogtskib. Der er 
pool, underholdning hver dag i et teater 
samt musik på forskellige scener, mulig-
hed for dans og mange andre aktiviteter.

skibet sejler rundt på middelhavet og 
lægger til i barcelona, palma de mallorca, 
la Valetta på malta, palermo på sicilien 
og roms havneby civitavecchia inden vi 
kommer retur til savona, hvor vi laver en 
lille rundtur før flyet letter fra nice.  Der 
er mulighed for at komme i land og tage 
på udflugter i alle byerne.

• Praktisk •
Hæmodialysen foregår på nextstage 
-maskiner ombord på skibet. Der er 2 
sygeplejersker uddannet netop til disse 
maskiner med på turen. Vi har ligeledes 
en nefrologisk læge og rejseledere fra 
nyreforeningen med på rejsen.

• Pris • 
pris med afgang fra københavn den 19. 
maj og hjemkomst den 26. maj er ca. 
7.700 kr. i indvendig dobbelt kahyt. Der 
kan bestilles andre kategorier kahytter 
mod tillæg. prisen er med fuld pension 
samt fri vand og kaffe.

• Tilmelding •
tilmeld dig til betiinaa søgaard på 
telefon 50 93 59 46  
eller e-mail bs@nyreforeningen.dk  
eller via nyreforeningens hjemmeside. 

Det er ”først til mølle princippet”, der 
gælder for denne rejse. 

rejsen er for alle medlemmer af nyre-
foreningen. Der er dog et krav om, at 
alle skal være selvhjulpne eller have en 
medhjælper med på turen.

yderligere oplysninger kan fås hos jan 
rishave på telefon 62 21 52 52  
eller e-mail jan.rishave@gmail.com.

 

     

medlemsrejse
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Socialrådgiveren har ordet
af/ jan jensen 
nyreforeningens socialråDgiVer

Nyrelinjen
Mandag den 13. januar 2014 lød startskud-
det til Nyreforeningens nye patientstøtte-
tilbud, nemlig Nyrelinjen. Og den er alle-
rede blevet godt modtaget af nye nyresyge.

Nyrelinjen er et tilbud til nyresyge, der har 
brug for at tale med en, som kender hver-
dagens små og store udfordringer, når man 
er nyresyg.

Rådgiverne er alle erfarne nyresyge, som 
har tid til at lytte, og som alle gerne deler 
ud af deres erfaringer med nyresygdom. I 
første omgang er tilbuddet kun henvendt 
til nyresyge, men det er planen, at der på 
sigt skal være tilbud til forældre til nyre-
syge børn, pårørende og mennesker med 
urinvejssygdom. 

Så ring til Nyrelinjen og få en snak med en 
erfaren nyresyg, som har tid til at lytte og 
støtte dig, og som meget gerne vil dele ud 
af sine erfaringer med nyresygdom.

Hvis du ønsker at tale med en telefon-
rådgiver på Nyrelinjen skal du ringe til 
Nyreforeningen på telefon 43 52 42 52 på 
hverdage kl. 10-14, så vil du blive henvist til 
den telefonrådgiver på Nyrelinjen, der har 
telefonvagten. Du kan også sende en mail 
til mail@nyreforeningen.dk.

På www.nyreforeningen.dk kan du læse 
mere om Nyrelinjen og rådgiverne.

De sociale pjecer
Alle Nyreforeningens sociale pjecer er 
ved at blive opdateret med de nye sociale 
takster for 2014, og de mange nye lovæn-
dringer. De kan læses på hjemmesiden 
omkring 1. februar 2014.

Der er sket en hel del ændringer, især på 
sygedagpengeområdet og med reglerne 
for tilkendelse af fleksjob. Der er kom-
met mærkbare stramninger på kontant-
hjælpsområdet. Samlevende har fået for-
sørgerpligt, når de lever sammen med en 
kontanthjælpsmodtager, og den offentlige 
rejsesygesikring vil blive ophævet, så dan-
skerne ikke længere er dækket ved syg-
dom under udlandsrejser.

De sociale pjecer kan naturligvis ikke stå 
alene, og du er altid meget velkommen 
til at ringe til mig og høre, hvilke 
konsekvenser de nye regler får for dig. 
Kontakt mig på telefon 50 93 59 50. 

Medlemskursus: Livet er en gave
Kurset er for dig, der har doneret en nyre, 
modtaget en nyre, er kommende donor 
eller kommende modtager. 

Tid og sted: 15.-16. marts 2014 i Vejle.

Vi indbyder til en spændende weekend i 
transplantationens tegn. Vi skal have styr 
på mange af de praktiske opgaver i forbin-
delse med transplantation og bearbejde 
de psykiske aspekter. Vi kan tale om, hvad 
det betyder at skulle bede en ven eller et 
familiemedlem om at donere en nyre. 

Ligeledes kan det være svært at beslutte 
sig for at donere, for hvad kommer det til 
at betyde for mig? 

Du får mulighed for at dele dine erfarin-
ger med andre i samme situation og høre 

en række oplæg fra forskellige parter i 
transplantationsprocessen.

Vi kommer til at behandle emner som;

•	 En donor og en modtagers historie
•	 Teknik og procedure omkring trans-

plantation
•	 Erfaringsudveksling og spørgsmål 

som donor
•	 Erfaringsudveksling og spørgsmål 

som modtager
•	 Cross-match
•	 Den fælles oplevelse
•	 De psykiske aspekter ved at modtage 

eller donere en nyre
•	 Hvad sker der, når vi kommer hjem?

Kurset er gratis for medlemmer af Nyre-
foreningen, men du skal selv betale for 
drikkevarer og for transport til og fra kur-
susstedet. Du er velkommen uanset om 
du er nuværende eller kommende modta-
ger/donor.

Tilmeld dig til Nyreforeningens sekreta-
riat på telefon 43 52 42 52 eller mail@ny-
reforeningen.dk senest den 3. marts 2014.
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Vær med til at fejre 

50-året 

for den første 

nyretransplantation 
i Danmark

Invitation til et fagligt og festligt arrangement

Torsdag 3. april 2014, kl. 14.00 

Program
 Kl. 14.00: Kaffe, te og kage

 Kl. 15.15: 50 år med nyretransplantation i Danmark

   Ordstyrer: Lægelig direktør Claus Thomsen, 

   Aarhus Universitetshospital

 Program:

  1. Velkomst v/formand Ann Bellis Hansen, 

   Nyreforeningen, Kreds Østjylland

  2. Jubilæumstale v/ Anders Kühnau, formand  

   for det rådgivende udvalg vedr. hospitaler 

  3. Nyretransplantation i historisk perspektiv v/

   tidligere overlæge H.E. Hansen

  4. Nyretransplantation i dag v/transplantationsansvarlig 

   overlæge Kaj Anker Jørgensen, Nyremedicinsk Afdeling C

  5. Nyretransplantationernes historiske baggrund og 

   Ole Fjeldborgs indsats v/overlæge 

   Steffen Ellebæk Pedersen, Urinvejskirurgisk Afdeling K

  6. Kirurgiske fremskridt og transplantation fra levende 

   donorer v/overlæge Øyvind Østraat, 

   Urinvejskirurgisk Afdeling K

  7. Sygeplejen til den transplanterede v/

   transplantationssygeplejersker Pia Lauenborg og 

   Dorthe Mathiesen, Nyremedicinsk Afdeling C

  8. Ny nyre - Nyt Liv v/nyretransplanteret Ingelise Bødtker

  9. Afrunding v/Landsformand Stig Hedegård Kristensen, 

   Nyreforeningen

Venlig hilsen

Claus Thomsen Stinne Kvist &  Ann Bellis Hansen

Lægelig direktør Anne Marie Riis Formand

Hospitalsledelsen Afdelingsledelsen Kreds Østjylland

Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling Nyreforeningen

 Aarhus Universitetshospital 

Tid og sted
Torsdag 3. april 2014 kl. 14 

i Aarhus Universitetshospitals Auditorium A i Skejby Brendstrupgårdsvej 100, 

8200 Aarhus N med mulighed for efterfølgende spisning ca. kl. 18.15 i hospitalskantinen.

Tilmelding
Nyreforeningen håber at se rigtig mange til denne festdag. 

Medlemmer og hospitalspersonale inviteres til

at melde sig til spisning (buffet) ved at sende en mail

med overskriften ’50 år’ til 

kredsformand Ann Bellis Hansen på 

hansenann@hotmail.com 

senest 31. marts 2014.

Hospitalspersonale som ønsker at deltage i spisning 

kan tilmelde sig afdelingsvis til 

ledende sekretær Hanne B. Jørgensen 

Nyremedicinsk Afdeling C på 

hanjoe@rm.dk 

senest 31. marts 2014.

Deltagelse i det faglige program kræver ikke tilmelding.

Vær med til at fejre 

50-året 

for den første 

nyretransplantation 
i Danmark

Invitation til et fagligt og festligt arrangement

Torsdag 3. april 2014, kl. 14.00 

Program
 Kl. 14.00: Kaffe, te og kage

 Kl. 15.15: 50 år med nyretransplantation i Danmark

   Ordstyrer: Lægelig direktør Claus Thomsen, 

   Aarhus Universitetshospital

 Program:

  1. Velkomst v/formand Ann Bellis Hansen, 

   Nyreforeningen, Kreds Østjylland

  2. Jubilæumstale v/ Anders Kühnau, formand  

   for det rådgivende udvalg vedr. hospitaler 

  3. Nyretransplantation i historisk perspektiv v/

   tidligere overlæge H.E. Hansen

  4. Nyretransplantation i dag v/transplantationsansvarlig 

   overlæge Kaj Anker Jørgensen, Nyremedicinsk Afdeling C

  5. Nyretransplantationernes historiske baggrund og 

   Ole Fjeldborgs indsats v/overlæge 

   Steffen Ellebæk Pedersen, Urinvejskirurgisk Afdeling K

  6. Kirurgiske fremskridt og transplantation fra levende 

   donorer v/overlæge Øyvind Østraat, 

   Urinvejskirurgisk Afdeling K

  7. Sygeplejen til den transplanterede v/

   transplantationssygeplejersker Pia Lauenborg og 

   Dorthe Mathiesen, Nyremedicinsk Afdeling C

  8. Ny nyre - Nyt Liv v/nyretransplanteret Ingelise Bødtker

  9. Afrunding v/Landsformand Stig Hedegård Kristensen, 

   Nyreforeningen

Venlig hilsen

Claus Thomsen Stinne Kvist &  Ann Bellis Hansen

Lægelig direktør Anne Marie Riis Formand

Hospitalsledelsen Afdelingsledelsen Kreds Østjylland

Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling Nyreforeningen

 Aarhus Universitetshospital 

Tid og sted
Torsdag 3. april 2014 kl. 14 

i Aarhus Universitetshospitals Auditorium A i Skejby Brendstrupgårdsvej 100, 

8200 Aarhus N med mulighed for efterfølgende spisning ca. kl. 18.15 i hospitalskantinen.

Tilmelding
Nyreforeningen håber at se rigtig mange til denne festdag. 

Medlemmer og hospitalspersonale inviteres til

at melde sig til spisning (buffet) ved at sende en mail

med overskriften ’50 år’ til 

kredsformand Ann Bellis Hansen på 

hansenann@hotmail.com 

senest 31. marts 2014.

Hospitalspersonale som ønsker at deltage i spisning 

kan tilmelde sig afdelingsvis til 

ledende sekretær Hanne B. Jørgensen 

Nyremedicinsk Afdeling C på 

hanjoe@rm.dk 

senest 31. marts 2014.

Deltagelse i det faglige program kræver ikke tilmelding.
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Den første nyretransplantation i verden
Den første vellykkede nyretransplantation i verden blev udført i Boston i 1954. Det 
lykkedes dog kun, fordi donor og modtager var enæggede tvillinger.

I 1960 behandlede man for første gang i verdenshistorien en patient med im-
mundæmpende medicin i forbindelse med nyretransplantation fra en ikke nært 
beslægtet donor. To år senere blev den første vellykkede transplantation i verden 
– hvor donor og modtager vel at mærke ikke var enæggede tvillinger – udført. Da 
Århus Kommunehospital i 1964 udførte den første danske nyretransplantation, 
var der gennemført omkring 50 vellykkede nyretransplantationer i verden.  

af / maria Helene olesen

Inden man begyndte at transplantere, døde 
der hvert år omkring 250 mennesker i 
Danmark som følge af kronisk nyresvigt. 
Den endnu dårligt udviklede dialyseteknik 
kunne kun holde patienter med kronisk 
nyresvigt i live i en begrænset periode – og 
desuden var der heller ikke kapacitet til at 
behandle så mange. Da Århus Kommune-
hospital i slutningen af 1963 begyndte at 
forberede sig på at foretage nyretransplan-
tationer, rådede hospitalet over en enkelt 
dialysemaskine. 

Kirurg Ole Fjeldborg, mediciner Villy 
Posborg Petersen, patolog Steen Olsen 
udgjorde sammen med blod-og vævstype-
ekspert Flemming Kissmeyer-Nielsen ”det 
århusianske nyrehold”, hvis samarbejde gav 
dem en plads i Danmarkshistorien. 

Vigtige årstal
1964: Den første nyretransplantation i 
Danmark udføres på Århus Kommuneho-
spital d. 18. april. 

1966: Forholdene omkring transplanta-
tioner med nyrer fra afdøde donorer giver 
anledning til en bitter og langvarig strid 
mellem læger og sygeplejersker. Striden 
fører i slutningen af 1966 til, at al trans-
plantation af organer fra afdøde donorer 
må indstilles indtil vedtagelsen af en trans-
plantationslov.

1967: Transplantationsloven vedtages.  

1968: Den første nyretransplantation på 
Rigshospitalet udføres.

1969: Scandiatransplant, der koordine-
rer organudvekslingen mellem de nordi-
ske lande, oprettes af Flemming Kissme-
yer-Nielsen.

1980’erne: Det effektive immundæm-
pende stof Cyclosporin A kommer på 
markedet og forbedrer mulighederne væ-
sentligt for transplantation mellem ikke-
beslægtede. 

1990: Efter langvarig offentlig debat kan 
der i 1989 samles flertal for vedtagelse af 
et lovforslag om indførelse af hjernedød 
som supplerende, selvstændigt dødskri-
terium. Loven træder i kraft i 1990.

1993: En artikel i fagtidsskriftet ”Syge-
plejersken” puster ild i gløderne fra den 

30 år gamle strid mellem læger og syge-
plejersker om forholdene omkring dona-
tion fra afdøde donorer. Af bitter erfaring 
frygtede man, at tilgangen af donorer ville 
falde som følge af debatten.    

2006: En ny teknik gør det muligt at 
transplantere mod blodtype-uforlig. Som 
det første hospital i Danmark indførte 
Rigshospitalet i 2006 denne behandling. 

2007: Dansk Center for Organdonation 
oprettes.

2011: Folketinget vedtager en national 
målsætning: Ventelisten skal væk.

kilde: eva bundegaard. Danske nyretransplanta-
tioner – om pionerer og idealister, Dansk nefro-
logisk selskab, 1999

Nyretransplantationens  
historie i Danmark

Her ses ole fjeldborg og hans hold ved en transplantation i marts 1965. 
foto: ib Hansen 

grethe mortensen var en af de første i Danmark 
der gennemgik en vellykket nyretransplantation
foto: tage christensen



gran canaria

Turen går til
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tag med til sol og varme på gran canaria. 
Vi skal bo på hotel ”riu flamingo” i playa 
del inglés, som ligger på den sydlige del 
af øen. 

Vi rejser den 23. april 2014.

Der er tale om et hyggeligt lejlighedsho-
tel, som har en stor have med pool og 
poolbar. nogle aftener om ugen er der 
underholdning og levende musik. på ho-
telområdet kan du shoppe i riu flamin-
gos egne butikker. Hvis du vil til stranden, 
kan du tage hotellets egen bus dertil. Det 
er gratis, og der er flere afgange per dag.

Der er mulighed for afrejse fra billund el-
ler københavn.

rejsen arrangeres i samarbejde med 
gambro.

• Pris • 
2 uger 
pris pr. person i delt 1-værelses lejlighed:          

7.269 kr.

eneværelses tillæg:                             3.175 kr.

pris pr. person i delt 2-værelses lejlighed:          
7.869 kr.

1 uge
pris pr. person i delt 1-værelses lejlighed:          

5.819 kr.
eneværelses tillæg:          1.800 kr.
pris pr. person i delt 2-værelses lejlighed:          
   6.419 kr.

 Prisen er inkl.
•  fly med thomas cook airlines t/r     

•  bus fra lufthavn til hotel t/r
•  lejlighed    

tillæg for morgenmad:      400 kr pr. uge.  
tillæg for halvpension:      850 kr. pr. uge.

• Praktisk • 
rejsen er for alle medlemmer af nyrefor-
eningen. alle deltagere skal være selv-
hjulpne eller have en medhjælper med.

rejseledere på turen vil være Hanne og 
chresten ross. De kan træffes på telefon 
97 40 45 97/ 21 82 93 50 eller e-mail chr-
ross@post12.tele.dk.

Der vil desuden være danske hæmodialy-
sesygeplejersker med på hele turen.

• Tilmelding •
tilmeld dig til betiinaa søgaard på e-mail 
bs@nyreforeningen.dk  
eller telefon 50 93 59 46  
eller  via nyreforeningens hjemmeside.

tilmeldingsfristen er den 4. marts 2014.

medlemsrejse
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foto: colourbox Psykologrådgivning
Henning Søndergaard er uddannet psy-
kolog fra Københavns Universitet og ny 
frivillig psykolog i Nyreforeningen. Han 
arbejder med undervisning, rådgivning 
og terapi. Henning er selv nyresyg og har 
derfor forståelse for nogle af de proble-
mer, som folk møder. Derudover har han 
et fysisk handicap som gør, at han også 
har indsigt i nogle af de problematikker, 
som rækker ud over de specifikke ting, 
der har med nyresygdom at gøre.

”Der kan være psykiske nederlag forbun-
det med kronisk sygdom, ikke bare for 
den enkelte men også for familien. Ofte 
bliver nyrefunktionen langsomt værre, og 
man skal forholde sig til nye udfordringer 
og nye måder at leve på med  ofte svære 
begrænsninger i sin levevis. Der er også 
folk med nyresten, som har mange smer-

ter, der kan være vanskeligt at forholde sig 
til,” fortæller Henning. 

Hvad kan du tale med 
Henning om?
”Både i forhold til dialyse og transplanta-
tion kan der være mange spørgsmål for 
patienter og pårørende, som man kan 
have behov for at snakke om.

Nogle mennesker bliver deprimerede 
eller oplever angst, enten når de får 
konstateret deres sygdom eller når de 
skal i (ny) behandling. Så jeg mener, at 
jeg kan være til gavn for mange af disse 
mennesker ved at være der og lytte til 
dem. Og forhåbentlig kan jeg give dem 
vejledning, så de bliver bedre i stand til 
at leve med de problemer, som deres 
sygdom præsenterer.”

”Folk kan få en samtale om det at have en 
nyresygdom. De vil ikke kunne få deci-
deret terapi. Men jeg vil kunne tale med 
dem, så vi i fællesskab kan finde ud af, 
hvordan de kan komme videre, og måske 
kan de få nogle enkle redskaber, som vil 
gøre livet lidt lettere,” fortæller Henning 
om sin funktion som frivillig psykolog.

Denne ordning fungerer på forsøgsbasis i 
3 måneder, hvorefter den bliver evalueret. 
Der er kun tale om telefonrådgivning, og 
ordningen erstatter ikke Nyreforeningens 
psykologbistand.

Ny diætist i Nyreforeningen
Nyreforeningen har for nylig ansat en ny 
diætist. Hun fortæller lidt om sig selv her:

”Jeg hedder Sofie Wendelboe, og jeg er 
33 år gammel. Jeg bor i Nykøbing F. i et 
lille byhus sammen med min søn på 2½ 
og min hund. Jeg har været uddannet 
diætist siden 2007 og har de sidste 6 år 
været fast tilknyttet dialyseafsnittet og 
nyreambulatoriet på Nykøbing F. Syge-
hus. Det var tilfældigt, at jeg blev diætist 
for nyresyge, men jeg er blevet placeret 
på den helt rigtige hylde.

Jeg søgte stillingen som diætist i Nyre-
foreningen, fordi jeg gerne vil være en 
del af en forening, som hjælper nyresyge 
i alle stadier af deres sygdom, samt deres 
pårørende og sundhedspersonale. Jeg 
håber, at jeg ved at svare på spørgsmål 
og give idéer og tips til tilberedning af 
mad kan gøre hverdagen med en diæt, 
som for mange nyresyge kan være svær 
at overholde, lidt lettere.”

Kontakt Sofie
Telefontid: Tirsdage kl. 13-15
Tlf. 50 93 59 51
E-mail: diaetist@nyreforeningen.dk

medlemstilbud

Kontakt Henning
Telefontid: torsdage kl. 10-14 
Ring til Nyreforeningens sekretariat 
på tlf. 43 52 42 52
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ÅRETS SOLFANGER er en pris, som Nyreforeningen uddeler til 
en person, der i særlig grad har bidraget til nyrepatienter og 

urologiske patienters livskvalitet. Prisen gives for indsatsens 
medmenneskelige indhold.

Prismodtageren kan f.eks. være en patient, som løfter 
humøret under dialysen. Det kan være en læge eller sy-
geplejerske, som skaber god stemning blandt patien-
terne eller som yder en ekstra indsats for den enkelte 
patient. Det kan være et medlem af Nyreforeningen, 
som har igangsat et vigtigt projekt, der skal styrke 
livskvaliteten blandt medlemmerne osv.

Alle medlemmer af Nyreforeningen kan indstille en 
person til ÅRETS SOLFANGER. Du skal skrive en 
skriftlig begrundelse for din indstilling. 

Send din indstilling til Nyreforeningens sekretariat på 
mail@nyreforeningen.dk senest den 27. februar.

Prisen uddeles på årets landsmøde den 10.-11. maj. Vinderen 
vil også blive offentliggjort på hjemmesiden og i Nyrenyt.

Motion for alle 
Efter sidste års succes glæder vi os til igen 
at invitere alle medlemmer til årets popu-
lære motionsweekend den 24. -25  maj.

Igen i år vil der være udfordringer på me-
get forskellige niveauer. Vi vil dele os op i 
mindre grupper, så de forskellige former 
for motion så vidt muligt bliver tilpasset 
den enkelte. Lørdag skal vi for første gang 
prøve et varmtvandsbassin. Der er dog 
nogle begrænsninger i forbindelse med 
dette og dem prøver vi selvfølgelig at tage 
hensyn til. Det er derfor vigtigt at give 
besked ved tilmelding, hvis du IKKE vil 
i vandet, eller hvis du har særlige udfor-
dringer med at komme i vandet!

Praktisk
Overnatning og hovedkvarter bliver på 
Hotel Skanderborghus, der ligger tæt på 
svømmehallen. Alle værelser er dobbelt-
værelser, og der bliver booket 2 personer 
per værelse. Så vidt, som det kan lade sig 
gøre, bliver alle måltider serveret på Ho-
tel Skanderborghus. 

Tilmelding
Tilmelding til Betiinaa Søgaard i 
Nyreforeningen senest fredag den 21. 
marts 2014, på telefon 50 93 59 46 eller 
mail: bs@nyreforeningen.dk.

Vi vil også gerne høre om evt. udfordrin-
ger, allergier, diabetes og hvis du IKKE 
ønsker at komme i varmtvandsbassinet.

For at deltage skal man være selvhjulpen, 
eller selv sørge for en hjælper. Tilmelding 
foregår efter først til mølle princippet.

Pris
Som medlem af Nyreforeningen er det 
gratis at deltage i Motionsweekenden. 
Alle drikkevarer og transporten til og fra 
Skanderborg er dog for egen regning.

Ved spørgsmål, kontakt:
Leila Veith Møller på tlf. 86 40 25 74      
mail: mims@webspeed.dk. 
Charlotte Bøhne Tlf. 29 66 16 29     
mail: cbohne@mail.dk

Årets SOLFaNGER
 2014

mailto:cbohne@mail.dk
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SEKRETARiATET

Direktør
sven gerner nielsen
træffetid: Hverdage kl. 10-14
Direkte nummer: 22 60 20 11
e-mail: sgn@nyreforeningen.dk

Souschef/Socialrådgiver
jan jensen
socialrådgivningens åbningstid
Hverdage kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 50
e-mail: jj@nyreforeningen.dk

Politisk konsulent
troels busk Hoff
træffetid: Hverdage kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 48
e-mail: tbh@nyreforeningen.dk

Kommunikationskonsulent
Karina Ertmann Krammer
træffetid: Hverdage kl. 10-14
Direkte nummer: 41 19 51 00
e-mail: kek@nyreforeningen.dk

Bogholder
marianne eisner
træffetid: mandag, onsdag og torsdag kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 53
e-mail: me@nyreforeningen.dk

Medlemssekretær
birgitte makholm
træffetid: tirsdag og fredag kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 44
e-mail: bm@nyreforeningen.dk

Rejsemedarbejder
betiinaa søgaard
træffetid: mandag, tirsdag og torsdag kl. 11-15
Direkte nummer: 50 93 59 46
e-mail: bs@nyreforeningen.dk

Kontorassistent
tina svitzer
træffetid: mandag, onsdag og fredag kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 45
e-mail: ts@nyreforeningen.dk

Ungekonsulent + Grafiker
karina suhr
træffetid: Hverdage kl. 10-16
Direkte nummer: 22 55 21 06
e-mail: kas@nyreforeningen.dk

Sygeplejerske
birthe nielsen
Direkte nummer: 50 93 59 41
e-mail: dialyse@nyreforeningen.dk

Diætist
sofie Wendelboe
træffetid: tirsdage kl. 13-15
Direkte nummer: 50 93 59 51
e-mail: diaetist@nyreforeningen.dk

FORRETNiNGSUDVAlGET
Landsformand
stig Hedegaard kristensen 
tlf.: 40 27 60 06
e-mail: shk@nyreforeningen.dk
Næstformand
jan rishave 
tlf.: 62 21 52 52
e-mail: jan.rishave@gmail.com
Solveig Lauridsen  
tlf.: 75 92 73 23
e-mail: sysol@sol.dk
Karin Wermuth 
tlf.: 31 23 37 35 
e-mail: trunte-1973@hotmail.com
Per Henriksen  
tlf.: 35 35 16 54
e-mail: ph@absw.dk
Svend Arne Jørgensen  
tlf.: 98 98 15 20
e-mail: svaj@mail.dk
allan Nielsen  
tlf.: 97 52 92 93 
e-mail: lolle@webspeed.dk
Lone Haar  
tlf.: 50 99 11 91
e-mail: lone.haar@hotmail.com
Bent Nielsen  
tlf.: 45 82 14 00
e-mail: bellisbakken@mail.dk

................................................

LOKaLKREDSE
Nordjylland 98 98 15 20
svend arne jørgensen
buen 4 • 9760 Vrå
e-mail: svaj@mail.dk
Viborg 97 76 10 45
aase fenger lassen
næsørevej 3, nees • 7960 karby
e-mail: aasefenger@karby.dk
Østjylland 86 27 27 59
ann bellis Hansen
elverdalsvej 12 • 8270 Højbjerg
e-mail: hansenann@hotmail.com
Vestjylland 97 82 18 31
Søren Riis
Vestergade 13, 2. tv. • 7620 lemvig
e-mail: s-riis@mail.tele.dk
Sydøstjylland 75 83 35 45
rita bruun
saturnvej 31 • 7100 Vejle
e-mail: erbruun@gobel.dk
Sydvestjylland 40 18 03 05
pia nielsen
åskrænten 67 • 6710 esbjerg
e-mail: nyreforeningen.sydvestjylland@nyre-
foreningen.dk

Sønderjylland 41 42 36 21
edith nielsen
ribesvej 15, Havnbjerg • 6430 nordborg
e-mail: edithnielsen@danbonet.dk
Fyn 51 21 81 84
Lone Kiilerich
odensevej 592 • 5300 kerteminde
e-mail: kiilerichlk@hotmail.dk
Vestsjælland 50 99 11 91
lone Haar
esbern snares Vej 45, 1. tv. • 4400 kalundborg
e-mail: lone.haar@hotmail.com
Storstrømmen 55 99 60 14
bent Harsmann
rekkendevej 6 • 4720 præstø
e-mail: bent@harsmann.dk
Roskilde 26 24 89 96 
ib mortensen
gartnervang 51, 1. th • 4000 roskilde
e-mail: mobi@sol.dk
Nordsjælland 22 87 37 25
jesper thaarup
Valkyries plads 3 • 3650 ølstykke
e-mail: jesperthaarup@hotmail.com
Københavns omegn 46 56 14 54
lis Videbæk
sydstjernen 9 • fløng • 2640 Hedehusene
e-mail: lv.flong@webspeed.dk
København/Frederiksberg 38 86 72 64
bo frahm (konst.)
c.f. richsvej 78 • 2000 frederiksberg 
e-mail: frahm@vip.cybercity.dk
Bornholm 56 95 53 10
bjarne marker
askeløkken 15 • 3700 rønne
e-mail: bjarne.marker@mail.dk
Færøerne 002 98 21 78 69
erikka elttør
mylnutun 11 • fo-700 klaksvik
e-mail: erikkaelttor@gmail.com

NYREFORENINGEN
Herlufsholmvej 37, st. 
2720 Vanløse
træffetid: Hverdage kl. 10-14 
tlf.: 43 52 42 52
giro nr.: 927-2100
e-mail: mail@nyreforeningen.dk
www.nyreforeningen.dk
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Her kan du se, hvilke aktiviteter der sker i nyreforeningen i dit nærområde.

23. februar  kreds sydvestjylland: generalforsamling og foredrag ved nyreforeningens   
  næstformand jan rishave med titlen ”Husk at leve mens du gør det!” kl. 12.30

13. marts kreds københavn/frederiksberg: madaften for unge i alderen 15-20 år kl. 16

19. marts kreds sydøstjylland: møde i transplantationsgruppen på fredericia sygehus kl. 16–18

20. marts kreds nordjylland: foredrag med gitte Hornshøj kl. 19, trekanten, 9220 aalborg ø

26. marts kreds østjylland: samværsgrupperne mødes, pårørende og transplantationsgruppen

29. marts kreds københavn/frederiksberg: udflugt til Den blå planet kl. 14.15. begrænset  
  antal pladser.

1. april  københavns omegnskreds: møde i samværsgruppen, kulturcentret i tåstrup,  
  poppel alle 12, 2630 tåstrup
3. april  kreds østjylland: fejring af 50-året for den første nyretransplantation i Danmark,  
  auditorium a, skejby

find mere information om de enkelte arrangementer på kredsenes sider på www.nyreforeningen.dk 
eller ved at kontakte din lokale kredsformand.

Det sker lokalt i  
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