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/ AF Jan Rishave
Landsformand, Nyreforeningen

Vi har spurgt til jeres sexliv
Kærlighed og sex er temaet for dette
nummer af Nyrenyt. Vi har gennemført
en lille undersøgelse, der viser at nyrepatienter vægter, det at have et godt sexliv, meget højt. Undersøgelsen afslører
også, at mennesker med en nyresygdom
ønsker mere oplysning og rådgivning
om emnet, og gerne fra Nyreforeningen.
Sex er et følsomt emne. Nyreforeningen
har gennem tiden arrangeret flere kurser, hvor emnet har været oppe at vende. Det er sket med større eller mindre
succes, men altid med stor interesse. Nu
sætter vi fokus på emnet her i Nyrenyt.

Ikke en bivirkning vi skal
acceptere

Kærlighed og sex er et stort problem for
mange nyrepatienter og deres partnere.
I perioder mister man lysten til sex.
Behandling, medicin og træthed kan
medvirke til, at kærligheden og lysten
til sex forsvinder. Det er en meget naturlig følge af en kronisk sygdom, men
ikke en bivirkning som vi skal acceptere. Der er en lang række muligheder
for stadig at have et godt sexliv på trods
af sygdom. Vi beskriver nogle af dem i
dette nummer.
Vi har bl.a. talt med mennesker, der
hver især har nyresygdom tæt inde på
livet, og har oplevet at det har påvirket

Hvor meget betyder det for
dig at have et godt sexliv?
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deres sexliv. Karsten fortæller om udfordringerne ved at være single og i dialyse, og Rikke har erkendt, at hun ikke
skal sammenligne sit nuværende sexliv
med, hvordan det var før hun blev syg.

Tal om seksuelle problemer

Jeg mener, det er særdeles vigtigt at tale
om problemerne. Det vigtigste er at få
talt med sin partner. Hold fast i kærligheden og hjælp hinanden til stadig at få
den nærhed og samhørighed, som er
nødvendigt for et godt parforhold. Intimiteten med sin partner skal bibeholdes trods træthed og manglende lyst.
Vi lever i en verden, hvor kærlighed og
specielt sex er tabu i nogle kredse. Parforholdet skal holdes ved lige, og det
kræver stor indlevelse og intensitet fra
begge parter. Vi skal huske at arbejde på
at fortsætte et godt kærlighedsliv trods
alle de forskellige hindringer, som sygdommen giver. Derfor håber jeg, at vi
med dette temanummer får sat fokus på
emnet og kan hjælpe nyresyge til et få et
bedre liv med kærlighed og sex.
Vi ønsker fremover at vægte emnet højere og søger derfor en frivillig sexolog,
der kan rådgive nyresyge og pårørende
om denne vigtige del af livet. Se opslaget på side 17.

Det har stor betydning: 56 %

Kunne du tænke dig mere
information og rådgivning
om seksualitet i Nyreforeningen?

Det har nogen betydning: 35 %

Ja: 42 %

Det har lille betydning: 6 %

Nej: 34 %

Det har ingen betydning: 3 %

Ved ikke: 24 %
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TemaSeksualitet

Vi skal tale om sex
”Hvis man ikke taler om sine
seksuelle problemer, så kan
det forværre sygdommen.” Sådan lyder den barske diagnose
fra Else Olesen, som er sexolog og sygeplejerske.
/ Af Karina Ertmann Krammer

Else Olesen forklarer, hvordan manglende dialog om seksuelle problemer kan
forværre sygdom: ”Får man ikke talt om
seksuelle problemer og fundet nogle løsninger, så skaber det frustrationer, misforståelser og skyldfølelse i et parforhold.
Et eksempel kunne være en kvinde, der
har smerter ved samleje. Hun får ikke talt
med sin mand om det, og afviser ham i
stedet, når han lægger op til sex. Hvis han
ikke ved, hvad der
foregår med konen,
så føler han sig afvist og tror, at der er
noget galt med ham.
Intimiteten dør også
hurtigt ud, fordi vi
tit tror, at intimitet,
f.eks. inderlige kys,
altid fører til sex. Har
man ikke lyst til sex,
så afviser man måske
sin partner allerede
ved et kys for ikke at
lægge op til noget.
Når intimiteten i et
forhold forsvinder,
er der stor risiko for,
at der opstår dårlig kommunikation,
f.eks. skænderier om
ligegyldigheder som i
virkeligheden bunder
i andre problemer. I
sidste ende giver det
dårligere livskvalitet,
hvilket kan være med
til at forværre sygdommen. Det er en
ond cirkel.”
”Der er en tommelfingerregel, der siger,
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Else Olesen er sexolog og sygeplejerske.

også for
helbredets skyld
at fungerer sexlivet tilfredsstillende, så fylder det 10 % i ens liv. Fungerer det ikke, så
fylder det 90 %. Det illustrerer meget godt
min pointe.”
Og netop derfor er kommunikation, ifølge
Else Olesen, det allervigtigste redskab. Vi
skal blive bedre til at sætte ord på vores
tanker og bekymringer. Men hvorfor er
det så svært for mange af os at tale med
selv vores partner om sex?

Sex er stadig tabu

”Det er stadig tabu at tale om sex. Det er
rigtig svært for folk, og jeg har oplevet
mennesker, der hellere ville gå fra hinanden end tale om deres problemer. Man
sætter sig selv på spil, når man starter en
samtale om sex, fordi det er her, vi er allermest sårbare – vi er jo bogstavelig talt
nøgne. Derfor kan man nemt komme til at
såre hinanden,” forklarer Else Olesen.
Hvis det er så svært, hvordan overvinder
vi så alligevel vores frygt og kommer i
gang med at tale sammen?
”Et godt råd er at holde bolden på egen
banehalvdel ved at tale om problemet som
– jeg føler, jeg syntes etc., dvs. at sætte ord
på hvad der bekymrer dig, hvad der gør
dig bange eller ked af det osv. Så kommer
du ikke til at virke bebrejdende, og I kan
i stedet tale om, hvordan i sammen kan
gøre noget ved problemerne,” siger Else
Olesen.

Vidste du, at...:
Du kan blive henvist til en offentlig
sexologisk klinik via din læge, hvis
du oplever seksuelle problemer.

Og der er flere fordele ved at springe ud
i en samtale om ens seksuelle problemer.
”Hvis I tør at tale om seksuelle problemer,
kan I komme rigtig langt. Mange oplever,
at de får et tættere forhold og en større
fortrolighed,” fortæller Else Olesen.
Det er ikke alle, der har det lige svært med
at få startet den svære samtale om problemerne i soveværelset. Der er nemlig
forskel på, hvor gode vi er til at tale om
seksuelle problemer. ”De ældre generationer er slet ikke vant til at tale om sex.
Det er først blevet naturligt senere hen.
De har også sværere ved at se, at et ikkefungerende sexliv skulle være et problem.
De yngre generationer er vokset op på en
anden måde. De ved, at alle har sex, og det
er en naturlig ting at tale om. Der er også
forskel på kønnene. Mænd taler primært
om sex, når det går godt. De fortæller gerne de gode og vilde sex-historier til vennerne. Derfor kan det også føles som et
større nederlag, når sexlivet ikke fungerer.
Det er nemmere for kvinder, som generelt
er mere tilbøjelige til at tale om seksuelle
problemer,” pointerer Else Olesen.
Næsten alle kronisk syge oplever på et
tidspunkt en form for seksuelle problemer. Alligevel kan man ikke være sikker
på, at sundhedspersonalet ved, hvad de
skal gøre, når de får spørgsmål om sex. ”I
sundhedsvæsenet er man heller ikke gode
til at tale om sex. Du kan godt risikere at
møde sundhedspersonale, som synes det
er pinligt at tale om sex. Men du må ikke
lade dig skræmme. Tag din seksualitet
alvorligt. Stil krav og sørg for at få hjælp.
Hvis den sygplejerske eller læge, du taler
med, ikke kan hjælpe dig, så kan de sende
dig videre til en, der kan, f.eks. en offentlig
sexologisk klinik,” siger Else Olesen.
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Opdag din seksualitet
på ny

Udover at italesætte problemerne overfor din partner, læge
m.fl., er det også vigtigt at være
opmærksom på, om din seksualitet har ændret sig. De fleste
kronisk syge vil nemlig opdage,
at deres seksualitet har forandret sig, efter de er blevet syge.
Her har Else Olesen et godt råd:
”Du skal i gang med at opdage
din seksualitet på ny, og det er
vigtigt at du er nysgerrig. Måske er det nogle helt andre ting,
du har lyst til nu i forhold til
før, du blev syg. Måske skal der
erotiske hjælpemidler til for, at
dit nye sexliv bliver godt, som
f.eks. en penispumpe, glidecreme, erotiske film mm. Der er
mange muligheder, og det kan
være små ting, der hjælper.”
”Er du single, er det også vigtigt
at du er nysgerrig på din seksualitet og lærer den at kende.
Find ud af hvilke problemer du
har, så du kan søge viden og løse
dem. Tal gerne med vennerne
og lægen om det. Det giver
mere selvtillid at være fortrolig
med sin seksualitet og eventuelle seksuelle problemer, når man
skal ud på ’markedet’ og sælge
sig selv, om man så må sige,” siger Else Olesen.

Hvem taler vi med?

Hvem taler du med om dine seksuelle
problemer?
Jeg taler med min læge

12 %

4%
Jeg taler med min partner 42 %
Jeg taler med mine venner/familie 16 %
Jeg taler med en sexolog/psykolog 2 %
Jeg taler ikke med nogen 24 %
Jeg har ingen seksuelle problemer 21 %
Andet 3 %
Jeg taler med min sygeplejerske

Else Olesen har skrevet to bøger –
en til patienter og pårørende og en
til sundhedspersonale.
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Vi er gode til at tale sammen
”Livet er for kort til at gå
rundt og være sur, ked af det
og bange. Det bliver især tydeligt, når man er tæt på en,
der er alvorligt syg. Derfor betyder det meget for mig, at vi
kan tale om alt det negative og
få det ud af verden, så vi kan
fokusere på de positive ting.”
/ Af Karina Ertmann Krammer

Michael Hansens kæreste Pernille er nyresyg. Det har han vidst, siden de mødte hinanden. I flere år var hun i dialyse og havde
det i perioder rigtig skidt. Det betød, at
Pernille var træt det meste af tiden og bl.a.
havde meget mindre lyst til sex.
”Vi har aldrig prøvet at være ”almindelige”
kærester. Vi har fra starten været tvunget til
at tale om og tage stilling til barske meldinger vedrørende Pernilles sygdom,” fortæller Michael.
”Jeg vidste godt, at sexlysten er noget af det
første der ryger, når man bliver alvorligt syg,
så det kom ikke som et chok. Jeg synes, vi
var på forkant med de seksuelle problemer.
Vi havde f.eks. været på nyrekursus. Så vi var
bevidste om, at det ville blive et problem, og
vi forsøgte at tage det i opløbet.”
I mange måneder ad gangen havde Michael og Pernille ikke sex.
”Der var dage, hvor Pernille var frisk om
morgenen og lagde op til, at vi skulle hygge
os, når jeg kom hjem fra arbejde. Når jeg
så kom hjem, var hun dødtræt og kunne
ikke indfri mine forventninger. Det var
da skuffende, og det havde været nemt at
bebrejde hende. I stedet har vi lært at være
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mere spontane og gøre noget sammen, når
Pernille er frisk – uanset hvornår på dagen
det så er,” siger Michael.
En af de ting, der har hjulpet Michael og
Pernille, er at komme væk fra dagligdagens
trummerum. De har været gode til at holde ferie, tage ud at spise, gå i biografen osv.
Det har gjort noget positivt for deres sexliv
at komme lidt væk fra hjemmet - ”væk fra
den sofa, hvor Pernille ni ud af 10 dage ligger og har det skidt eller er dødtræt,” som
Michael formulerer det.

“

Vi har aldrig prøvet
at være ”almindelige”
kærester. Vi har fra
starten været tvunget til at tale om og
tage stilling til barske
meldinger vedrørende
Pernilles sygdom”

Nogle gange kysser vi midt i
supermarkedet

vi meget. Jeg tror måske, vi viser vores
kærlighed mere end mange andre par.
Nogle gange var det midt i supermarkedet, at Pernille pludselig havde lidt energi,
og så stod vi altså der og kyssede, selvom
folk måske kiggede eller syntes vi var
mærkelige.”
Michael og Pernille har lavet nogle spilleregler i forhold til, hvordan de kan tale
med hinanden om svære ting. Det vigtigste er, at det er bedre at sige til, når noget
går en på end ikke at gøre det – uanset
hvad det er. For det andet er de enige om,
at ingen af dem nogensinde siger noget
for at gøre den anden ked af det. Man må
gerne blive ked af det, men så er man også
sammen om at finde løsninger på problemet. For det tredje er der ikke nogen, der
har skylden for den situation, de står i –
de bebrejder ikke hinanden. Og vigtigst af
alt så er intet tabu i Michael og Pernilles
forhold. Faktisk mener Michael, at så længe de er gode til at tale sammen, så skal
det nok gå. ”Det går først galt den dag, vi
stopper med at tale sammen,” siger han.
I dag er Pernille transplanteret, og det hele
ser lysere ud for parret. Og som Michael
formulerer det – med et glimt i øjet: ”Nu
er der en regning, der skal betales.”

Michaels egen sexlyst blev ikke mindre af,
at Pernille var syg, men han tog et bevidst
valg. ”Som jeg ser det, så kunne jeg vælge
at blive sur og ked af det, men det ville
hun nok ikke få mere lyst til sex af. Jeg
valgte i stedet at elske hende den smule
mere og bruge god tid på at snakke om
tingene – både om sex, men også alt muligt andet. Der er så mange tanker at få
styr på,” fortæller Michael.
”Pernille er god til at bekræfte mig på
andre måder. Vi siger kærlige ting til
hinanden, nusser og kysser – det gør

Her ses Michael Hansen, 36, med sin kæreste, Pernille. Foto: Privat.

kort nyt

Rabat på kontingentet for samlevende

Nyresten kan give skøre knogler

Fra den 1. januar 2015 kan du få 25 kr. i rabat på dit kontingent, hvis I bor to eller flere medlemmer på samme adresse.

Der er måske påvist en sammenhæng mellem nyresten og
knogleskørhed i et nyt studie. Studiet viser nemlig, at mænd
med nyresten har øget risiko for knoglebrud på 13 % sammenlignet med mænd uden nyresten. Blandt kvinder med
nyresten er risikoen for knoglebrud øget med 55 % i aldersgruppen 30-79 år.

Ønsker du at få denne rabat, så kontakt sekretariatet på mail@
nyreforeningen.dk eller tlf. 43 52 42 52 (hverdage kl. 10-14).

Nye sygehuse tager udgangspunkt i patienten
I fremtidens sygehuse er der fokus på at give patienterne de
bedste muligheder for en god indlæggelse, f.eks. er der enestuer til alle patienter og plads til, at pårørende kan overnatte
og mere behandling skal foregå på stuen. På den måde får
patienterne mindre ventetid og skal ikke flyttes rundt efter
forskellige behandlingsbehov.
Regionerne bygger i alt 16 sygehuse, hvoraf syv er nybyggerier og ni er om- eller udbygninger af eksisterende bygninger.
Du kan læse mere om sygehusbyggerierne på www.godtsygehusbyggeri.dk.

En stor andel af patienterne med tilbagevendende nyresten
havde forhøjet calcium i urinen, som kan påvirke knoglernes
ombygning negativt.
Forskerholdet bag studiet har gennemgået elektroniske patientjournaler fra 553 lægehuse i Storbritannien for 51.785
patienter med nyresten.
Studiets svaghed er, at det er retrospektivt. Derfor er det
umuligt at bestemme det tidsmæssige forhold mellem nyresten og knoglebrud i kortlægningen af årsag og virkning. Det
kan eksempelvis være, at forhøjede calciumkoncentrationer i
urinen ligger til grund for både nyresten og knogleskørhed,
og at der altså ingen selvstændig sammenhæng er mellem nyresten og knogleskørhed.
Kilde: videnskab.dk og medpagetoday.com

Billedet viser det kommende sygehus i Nordsjælland.

...det diskuterer vi på
•

Min bror har brug for en nyre. Umiddelbart er jeg selvfølgelig klar til at
stille op. Men mange spørgsmål melder sig i forhold til at leve med kun 1
nyre. Er der nogen her, der er donor?

•

Er der andre, som har haft problemer med vægten efter nyretransplantation? Jeg har taget ca. 10 kg på, og det synes jeg er meget.

•

Hej, jeg er kæreste med en transplanteret, men hans nyre er ved at stå af,
så jeg søger nogen, der kan fortælle, hvordan det er at leve sammen med
en, der er i dialyse?

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 finder gruppen
ved at gå ind på www.facebook.com og søge på Nyreforeningen.
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mad

Julemad
trods nedsat nyrefunktion

		

Julen står atter for døren, og julehyggen
breder sig. Oftest er julehyggen tæt
forbundet med god mad.
/ Af Klinisk diætist Mia Hansen og Marianne
Christensen
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Opskrift på Ris á la mande
Til 4 personer

Til 4 personer

Grød:
5 dl vand
120 g grødris
2 vaniljestænger
5 dl piskefløde
4 spsk. sukker

Kirsebærsovs :
1 glas dessert kirsebær (drænet vægt 140 g)
2 dl vand
2 tsk. majsstivelse
¼ dl vand til jævningen

Skum:
3 æggehvider (2 bæger pasteuriseret)
2 tsk. sukker
½ tsk. lager eddike
Ønsker du smag af mandler kan der tilsættes en lille
mængde mandel essens/aroma.
Tilberedning:
1 Kog vandet. Tilsæt risene og lad dem koge under låg i 2
minutter.
2 Flæk vaniljestangen og tilsæt den sammen med fløden.
3 Kog blandingen op under omrøring, læg låg på og lad
grøden småkoge ved svag varme (tid som angivet på
posen med grødris). Rør et par gange under kogningen (for at det ikke skal brænde på).
4 Rør sukkeret i og lad grøden afkøle i køleskabet.
5 Fjern vaniljestangen.
Når grøden er afkølet tilberedes skummet
(som blandes i grøden – i stedet for flødeskum):
6 Pisk æggehviderne stive.
7 Tilsæt sukker og pisk igen.
8 Tilsæt lagereddike og pisk igen.
9 Tag ca. samme mængde skum som
du har grød (start med halvdelen af
skummet) og bland det sammen med
en ske til det er en ensartet Ris á la
mande.
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Tilberedning:
1 Kom bær (uden væsken fra glasset/dåsen) og vandet i
en gryde og bring det i kog.
2 Rør lidt maizena op i vandet.
3 Jævn den kogende sauce til den har den rette konsistens.
4 Lad sovsen koge i 2 minutter.
Har du spørgsmål til anden julemad så spørg den kliniske
diætist på sygehuset.
God fornøjelse med julemaden og glædelig jul!
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En		

weekend...

/ Af Alexander Riis Nielsen og Steffie
Jørgensen

Ungeweekenden som foregik den 3.-5.
oktober 2014 var ligesom den sidste ungeweekend en stor succes! Temaet var
denne gang Sex & Kærlighed.
Det faglige indhold bestod af oplæg og
lege af en oplægsholder fra Sex & Sundhed, besøg på et kondomeri og foredrag
samt workshop med sexolog og sygeplejerske Rikke Thor.

Programmet bød også på en masse socialt,
bl.a. små lege som fx. ”speedmeeting”,
som skulle få rystet de unge sammen, og
der var som altid masser af hygge og gode
snakke og fedt samvær!
Ungeweekenderne er for alle Nyreforeningens medlemmer mellem 18 og 30 år.

Næste ungeweekend

... kommer til at foregå den 27.-30. marts.
Hold øje med Nyrenyt eller din mail for nærmere info.

Er du mellem
13 og 30 år ung?
Vil du møde andre unge som har oplevelser med at
have en nyresygdom? Få en god snak? Diskutere diverse emner? Komme af med nogle frustrationer?
Så meld dig ind i vores unge-gruppe på Facebook.
Du finder den ved at søge på
UNG - unge med nyresygdommes gruppe.
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Foto: Karina Ertmann Krammer

Udnyt de gode dage
For Karsten Jensen kan det
nogle gange være svært at
overkomme trætheden og
have lyst til sex. Men han
mener, at det er vigtigt,
at man ikke fokuserer for
meget på trætheden og sygdommen.
/ Af Anna Kronborg Haar

Ved første øjekast ligner Karsten Jensen
en ganske almindelig ung mand på 24 år.
Men hvis man kigger nærmere, kan man
se to små sår på hans venstre underarm
og en lille bule ved håndleddet – hans
fistel, som han bruger til hæmodialyse
derhjemme 5 nætter om ugen.
Karsten er uddannet lastvognsmekaniker, men er på førtidspension på grund
af sin nyresygdom. Han har været syg siden 2009, og han har kørt p-dialyse i 2 år.
For nylig gik han over til hæmodialyse.
Ligesom mange andre unge drømmer
han om at få et arbejde, en familie og et
hus – og så lige en ny nyre.

Energimangel

”Det har været svært at acceptere, at jeg
ikke har lyst hele tiden. Der har været
gange, hvor jeg har været så træt, at jeg
ikke orkede sex. Jeg er single, men hvis
jeg nu finder en kæreste, hvad mon hun
så siger til det?” siger Karsten.

For ham har det været en stor omvæltning
at blive syg. Det er svært ikke at have så
meget energi som før, være nødt til at sige
fra overfor vennerne. For ham har det været mærkeligt at sige nej til sex, når han
plejer at kunne: ”Det er træls ikke at have
lyst. Det er også svært at overskue at få en
hverdag til at fungere og have en kæreste
oveni”, fortæller han.

“

Slap lidt mere af, og lad
være med at fokusere så
meget på sygdommen.
Prøv dig frem, og se hvad
der er behageligt.

Sex med slangen

Når jeg spørger ind til, hvordan det fungerer med sex og p-dialyse, svarer Karsten:
”Det kan godt lade sig gøre at have sex med
en slange i maven. Jeg tror bare, det handler
om, at man skal være tryg. Nogle vil måske
synes, at slangen er i vejen. Jeg havde et
bånd, så den ikke hang og dinglede. Hvis
slangen faldt ud, måtte vi lige holde pause
og putte den i igen”.
Karsten plejer at kende pigerne lidt, inden
han er sammen med dem, fordi han så føler sig mere tryg: ”Jeg scorer ikke i byen, det
har jeg aldrig gjort. Da jeg var i p-dialyse,
forklarede jeg pigerne, at jeg har et kateter
i maven, og så spurgte de lidt ind til det.”

Karsten er blevet mere glad for sin krop,
efter han er kommet i hæmodialyse. Nu
har han lyst til at tage t-shirten af igen,
fordi der ikke er en slange, der stikker ud
mere. Han føler sig heller ikke så oppustet,
nu hvor han ikke render rundt med 2 liter
væske i maven.
”Mine ar gør mig ikke noget. Arrene er en
del af mig.” fortæller han.

Se mulighederne

Karsten fortæller, at det kan være svært
at fortælle sin kammerat, at ”jeg har sgu
ikke lyst til at have sex”, især hvis vennen
er frisk og har lyst hele tiden.
”Tit er folk mere kede af det på mine vegne, end jeg selv er. De tager det tit tungere
end jeg gør. Jeg prøver at se muligheder i
stedet for begrænsninger.”
”Slap lidt mere af, og lad være med at fokusere så meget på sygdommen. Prøv dig
frem, og se hvad der er behageligt. Det er
jo ikke jordens undergang at være syg,” lyder Karstens råd til andre nyresyge.

Vidste du, at...:
Nogle føler sig trætte efter en dialysebehandling, mens andre bliver
mere friske efter behandlingen.
Det er vigtigt at indrette sit sexliv efter de perioder, hvor man er
mindst træt og dermed har mest
energi og lyst til sex.
11

Seksuelle problemer
Mange oplever seksuelle problemer ved sygdom.
Selv banale sygdomme som forkølelse og influenza
fratager os lysten til sex. Når du eller din partner er
alvorligt syg, er det naturligt, at der opstår problemer i sexlivet. Problemerne kan være små eller store, og de kan være forbigående eller blivende. Selve
sygdommen kan i sig selv give seksuelle problemer,
men også bekymringer i forbindelse
med sygdommen eller medicinsk behandling

kan give seksuelle problemer. Her ser vi nærmere
på de typiske seksuelle problemer, der kan opstå i
forbindelse med nyresygdom, og hvad du
kan gøre for at mindske problemerne.

Træthed
Nyresygdomme giver ofte svær og
langvarig træthed. Mange lider af
jernmangel og lav blodprocent. En
kost med ekstra jern og vitamintilskud kan mindske trætheden en del.
Tal med lægen eller en diætist om
sammensætningen af din kost, så den
passer bedst til din sygdom. Voksne
synes måske, det er pinligt at ”sove
til middag”, men det kan være nødvendigt at lægge sig ½ -1 time midt
på dagen eller efter arbejdstid. Trætheden kan let blive sexlivets fjende nr.
1 – men du er langt hen ad vejen selv
herre over, hvor stor en indflydelse
trætheden skal få på dagligdagen. Du
vælger selv din holdning til trætheden enten som ”åh jeg kan ingenting,
for jeg er så træt”, eller som ”jeg er lidt
træt, men jeg vil nu alligevel gerne…”
Sexlivet kan let påvirkes af trætheden
ved, at lysten forsvinder. Brug tidspunkterne, hvor trætheden er mindst
til at have sex og husk, at sex kan også
være den livsbekræftelse, der får trætheden til at forsvinde for en stund.

HUSK
Der findes en lang række muligheder for gensidig kælen og stimulation, som er egnede, hvis et egentligt samleje ikke kan
gennemføres. Gensidig kælen og det at give den anden orgasme, uden at man selv hver gang oplever orgasme,
kan være en stor glæde i sig selv.
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Manglende lyst til sex

Der kan være flere grunde til, at lysten
til sex mindskes. Bekymringer over
sygdommen og konsekvenserne af at
være alvorligt syg er den mest almindelige grund til mindsket lyst til sex.
Den mindskede lyst kan også være
fysisk betinget som en seksuel bivirkning af medicin eller skyldes sygdommens påvirkninger af hormonbalancen. Det er nødvendigt at få talt med
sin partner om den mindskede lyst
til sex. Hvis du undlader at tale om
det, vil din partner let føle sig afvist,
og kimen til ”den onde cirkel” er lagt.
Jo mindre og nyere problemet er, jo
lettere er det at tale om. Mange med
mindsket lyst til sex siger, at ”de slet
ikke har lyst” eller ”lysten mangler
helt”. Det er faktisk meget sjældent,
at lysten helt forsvinder, men den
kan mindskes i mildere eller sværere
grad. For de fleste vil der være en rest
af den seksuelle lyst, og det er vigtigt,
at I benytter jer af lysten, når den er
der. Mange har et mere eller mindre
vanepræget seksualliv, og det er ikke
sikkert, at den manglende lyst til sex
passer ret godt i det gamle mønster.
Nytænkning kan være en nødvendig
og god hjælp. Det gælder også i den
daglige væremåde over for hinanden.

TemaSeksualitet

Rejsningsbesvær

Problemer med rejsningen kan have
både psykisk og fysisk baggrund. De
fysiske årsager skyldes dårlig blodforsyning eller nervepåvirkning og kan
opstå som bivirkning til medicin eller
som resultat af operation, hvis operationen berører de blodkar og nerver,
der er nødvendige for rejsningen. De
psykiske årsager til rejsningsproblemer kan skyldes bekymringer. Nogle
mænd bliver meget forskrækkede,
hvis de blot en enkelt gang oplever,
at rejsningen ikke er lige så god som
sædvanlig. De frygter, at det samme
sker igen, og frygten kan i sig selv give
rejsningsbesvær. Ærlighed og åbenhed om problemet er nødvendigt for,
at I kan hjælpe hinanden til en løsning, og løsningerne kan være mange:
• måske kræver det mere stimulering af penis for at få rejsning
• måske sikrer nogle samlejestillinger en bedre rejsning
• måske er der tidspunkter på
dagen, hvor det er lettere at få
rejsning
• måske kan den ufrivillige rejsning,
mange mænd vågner med om
morgenen, udnyttes og viderestimuleres
• måske er hjælpemidler – enten
mekaniske eller medicinske –
nødvendige
Hvis problemet ikke kan løses ved
åbenhed og gode råd, bør I søge hjælp
hos en læge, sygeplejerske eller sexolog, der kan hjælpe med at finde årsagen til rejsningsproblemerne. Endelig
er der mulighed for via medicin at
forbedre rejsningen enten med tabletter eller injektionsbehandling. Medicinen er på recept og kræver en konsultation hos lægen.

Dårlig eller manglende orgasme

Noget medicin kan have den bivirkning, at muligheden for at få orgasme
påvirkes. Det kan skyldes, at fugtigheden i skeden mindskes, hvorved den
seksuelle stimulering for både manden og kvinden kan være så nedsat, at
orgasme eller tilfredsstillelse ikke er
muligt. Spørg lægen om de eventuelle
seksuelle bivirkninger ved din medicin. Ofte kan et medicinskift eller doseringsændring forbedre symptomerne væsentligt. Fugtigheden kan øges
ved at bruge glidecreme (der kan købes på apoteket) eller babyolie. Brug
aldrig creme, der indeholder duft eller
parfume, da huden omkring kønsorganerne er meget sart. Husk desuden
at give tid til et seksuelt forspil, der
kan være med til at øge fugtigheden
i skeden.
Noget medicin, f.eks. mod depression, påvirker seksualiteten ved, at
det kan være sværere at opnå orgasme
eller tilfredsstillelse. Er det tilfældet,
skal du spørge din læge, om din medicin kan ændres.

Smerter ved samleje

Smerter ved samleje skyldes næsten
altid noget fysisk. Ved længerevarende behandling med binyrebarkhormon kan slimhinden i skeden eller
på penishovedet blive tyndere, og der
kan lettere opstå smårifter. Noget medicin kan give tørhed i skeden, så der
kommer smerter, da den manglende
fugtighed øger risikoen for rifter og
sår. Spørg lægen, om din medicin har
disse bivirkninger.
En sund kost med et godt vitamintilskud, især af stærkt B-vitamin, kan
forbedre slimhindernes tilstand. Pas
på med hyppig sæbevask omkring
kønsorganerne, da huden dermed
lettere irriteres. Brug eventuelt glidecreme eller babyolie til at fugte
skeden, så slimhinderne skånes mest
muligt.

HUSK

Sex kan være andet end
samleje, og selv med seksuelle
vanskeligheder kan man have et
sexliv, der er tilfredsstillende for
begge parter.
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Kroppen forandrer
Der kan ske forskellige forandringer med kroppen, når du
bliver syg, og nogle af disse
kan få indflydelse på dit sexliv.
Her beskriver vi de hyppigste
forandringer, og hvad du kan
gøre for at beherske dem.

Ar

Nogle bliver opereret under deres sygdomsforløb, og en operation efterlader ar. I starten har du ondt i både arret og på operationsstedet, men smerterne aftager som regel
hurtigt. Nogle mærker dog fortsat smerter
i bestemte stående, siddende eller liggende
stillinger. Omkring arret er de fine nervetråde til hudens følsomhed skåret over i
forbindelse med operationen, og huden kan
føles død eller anderledes end før operationen. Der sker ikke noget ved at røre arret,
efter forbindingen er fjernet. Mange transplanterede er bange for at miste deres nye
nyre og undgår berøring omkring transplantatet. Transplantatet tager ikke skade
af almindelig berøring, men har selvfølgelig ikke godt af slag. Sammenvoksede ar er
meget stærke og kan derfor ikke springe op,
selvom der sker træk på stedet. Nogle synes
deres ar er skæmmende og er flove over at
vise sig uden tøj. Flovheden kan være medvirkende til, at man afviser seksuelle situationer. Prøv i en almindelig afslappet situation, der ikke har undertoner af sex, at vise

61 %

svarer, at deres forhold til deres krop
har ændret sig, efter de er blevet syge.
De fleste holder sig tilbage seksuelt pga.
deres krop, med disse begrundelser:

•
•
•
•
•
•
•14

Ar 22 %
Kateter 6 %
Fistel 3 %
Strækmærker 15 %
Hårvækst 6 %
Vægt 35 %
Andet 13 %

sig

din partner arret og lad ham eller hende
røre arret og området omkring arret.
Mange partnere ved ikke, hvordan de skal
forholde sig til arret – så hjælp hinanden til
at få talt om det. Hvis du er flov over dit ar,
og du gerne vil skjule det, kan du bruge undertøj, der dækker arret eller du kan dække
det med farvet hudcreme.

Kvalme

Mange nyresyge får kvalme i løbet af deres
sygdomsforløb. Kvalmen kan være så udtalt, at den får indvirkning på dagligdagen
og sexlivet. Kvalmen er som regel ikke lige
voldsom dagen igennem, og måske kan
man bedre nyde at have sex på de tider,
hvor kvalmen er mindst. Hvis kvalmen er
mindre efter et måltid, kan det anbefales
at spise lidt, inden du har sex.

Lugt

Når nyrerne ikke fungerer normalt, ophobes affaldsstofferne fra nyrerne i blodet, og
du kan få en let gulligbrun farvning af huden. Der kommer også en karakteristisk
lugt, som ikke bare kan vaskes væk. Farven er for de fleste ikke så generende, men
lugten generer mange og kan hæmme ens
selvbillede og seksuelle lyst. Selvom lugten ikke kan vaskes væk, kan du f.eks. tage
bad lige inden samleje, og deodorant eller lidt parfume kan være med til at skjule
lugten. Vær opmærksom på, at parfume
lugter forskelligt på forskellige personer.
Prøv altid duften på huden inden et køb.

Katetre, fistler og P-rør

Katetre, fistler og P-rør kan give anledning
til generthed. Det er vigtigt, at du anerkender de synlige kropsforandringer og
sammen med din partner taler om, hvilke
problemer det giver – både for dig og din
partner. Tal både om blufærdighed, ængstelse og eventuelle smerter og find sammen ud af, hvilke hensyn det er nødvendigt
at tage. Mange med kateter føler sig generede af kateteret og ikke blot af følelsesmæssige grunde, men nogle tror, at man ikke
kan have et sexliv med et kateter. Kateteret
kan sagtens tåle, at man har samleje.

Binyrebarkhormon

Binyrebarkhormon påvirker kroppen på
flere måder. Det kan påvirke fedtfordelingen, der viser sig ved, at det er sværere at
holde sin sædvanlige vægt, og det er ikke
ualmindeligt at tage på i vægt. Udseendet
kan ændres, kinderne bliver runde og ofte
bliver huden tyndere, så de små blodkar
kan ses, så huden får en blåviolet farve.
Især på mave, balder og lår vil den tynde
hud betyde, at huden lettere trækkes
fra hinanden, hvilket kan give
røde ”strækmærker”. Med tiden bliver stregerne hvide,
men de forsvinder desværre ikke helt. Det er
de samme streger, man
kan se på maven hos
gravide kvinder. Binyrebarkhormon kan give
øget skægvækst, og mange
kvinder føler sig meget generet af denne skægvækst.
Det er forskelligt, hvor
mange, hvor kraftige og hvor
mørke hårene på overlæbe og
hage kan blive. Du kan få fjernet
hårene hos en kosmetolog eller hudlæge, og hvis de er
så generende, at de giver
psykiske
problemer,
kan du få tilskud til
behandling gennem
din læge.
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Medicinens bivirkninger på sexlivet
De fleste sygdomme kræver medicinsk behandling, og nu om dage
ved man en del om medicins seksuelle bivirkninger. Alle, der får
medicin, bør informeres om både virkninger og eventuelle bivirkninger, herunder de seksuelle bivirkninger. Mange patienter
med nyresygdom får meget medicin, og en del af denne medicin
kan give seksuelle bivirkninger. På indlægssedlerne, der udleveres
sammen med medicinen, nævnes alle de bivirkninger, der er kon-

stateret ved medicinen. Der står også, hvis medicinen kan have
seksuelle bivirkninger. For nogle af medicinpræparaterne ses de
seksuelle bivirkninger hos ganske få procent af patienterne, men
for enkelte præparater er det op til en fjerdedel af patienterne, der
får de beskrevne seksuelle bivirkninger. Det er vigtigt at huske, at
det ikke er alle, der får bivirkninger.

Oversigt: Medicins seksuelle bivirkninger

Her er en liste med typisk medicin til nyresyge. For hver gruppe medicin er anført de seksuelle bivirkninger, der eventuelt kan opstå.

Antidepressiva/depressionsmedicin:
•
•
•
•

rejsningsbesvær
nedsat sexlyst
orgasmeproblemer
tørhed i skede

Blodtryksnedsættende medicin:
•
•

rejsningsbesvær
nedsat sexlyst

Binyrebarkhormon:
•
•
•

Mavesårsmedicin:
•
•
•
•
•

Cytostatika/cellegifte:
•
•
•

træthed
nedsat sexlyst
sterilitet

Vanddrivende medicin:
•

rejsningsbesvær

rejsningsbesvær
nedsat eller øget sexlyst
tørhed i skeden

rejsningsbesvær
nedsat eller øget sexlyst
menstruationsforstyrrelser
brystspænding
brystforstørrelse

Antibiotika/bakteriedræbende medicin:
•

smerter ved samleje på grund af svamp

Smertestillende medicin:
Morfin og tilsvarende stærke smertestillende midler kan ved langtidsbehandling give nedsat lyst til
sex og impotens.

Antiinflammatorika/gigtmidler:
•
•
•
•

rejsningsbesvær
træthed
nedsat sexlyst
sterilitet

Tal med din læge

Hvis du oplever seksuelle bivirkninger ved din
medicin, kan de ofte bedres ved at mindske
dosis eller ved at skifte præparat. Tal med din
praktiserende læge eller speciallægen, hvis du
mener, at problemet skyldes medicinen.
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Hvad kan jeg selv gøre?
Den medicin, du får, er højst
sandsynligt nødvendig for dig.
Konsekvenserne af ikke at følge behandlingen er større end
de bivirkninger, du får af medicinen. Så her kommer nogle
gode råd til, hvad du selv kan
gøre.

Find mere information
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Bøger:
Når kærligheden bliver svær – for
patienter og pårørende, af Else
Olesen, sexolog, sygeplejerske
og parterapeut.
Krop, sygdom & seksualitet, af
Christian Graugaard.

16

Tilskud til rådgivning
Har du og din partner brug for professionel hjælp hos en sexolog, men har I en stram økonomi og ingen formue, så kan I
søge Nyreforeningen om tilskud. Kontakt vores socialrådgiver
på tlf. 50 93 59 50.

TemaSeksualitet

Er du vores nye sexolog?
Nyreforeningen søger sexolog med speciale i nyre- og urinvejssygdomme.
En undersøgelse blandt vores medlemmer
(se andetsteds i dette blad) viser, at seksualitet spiller en stor rolle, når nyrerne og
urinvejene ”driller”. Mange skal genfinde
sig selv, flere skal håndtere deres seksualitet på nye måder, alle skal vide mere!
Vi vil derfor gerne styrke og udbygge Nyreforeningens rådgivning til medlemmer
med vilje til at leve – inkl. de seksuelle udfordringer det måtte indebære.

Samarbejde

Kontakt

Løn

Kontakt souschef Jan Jensen på telefon 50
93 59 50 for yderligere oplysninger.

Du vil indgå i et team af frivillige rådgivere – erfarne patienter, socialrådgiver,
psykolog, diætist og advokat. Du er velkommen i Nyreforeningens sekretariat i
Vanløse, men opgaven kan løses overalt i
landet via telefon og mail.
Arbejdet er frivilligt, men du bliver naturligvis holdt fri for omkostninger til
telefon mm.

Er du uddannet sexolog? Vil du gøre en
forskel? Vil du yde en frivillig indsats og
vil du hjælpe mennesker med en nyre- eller urinvejssygdom samt deres pårørende
med vilje til livet?

Jeg ville bare sove
ellers velfungerende højre nyre. I al den
tid oplevede jeg en enorm træthed. Det
påvirkede min lyst til sex, og det påvirkede vores forhold med mange skænderier
og frustrationer. Jeg havde mange smerter
og ingen energi, og da slet ikke lyst til sex.
Jeg ville bare sove,” husker Rikke.

Navn: Rikke Holst Madsen, 40 år. Foto: Privat

”Jeg sov hele tiden, og det påvirkede familien. Vi kunne aldrig planlægge en hyggelig aften, for jeg skulle bare sove. Jeg
kunne ikke være den mor og den kvinde,
som min familie var vant til, og det har
været hårde år for vores parforhold,” fortæller Rikke.
”Jeg blev syg i august 2011, og der gik ni
måneder, inden de fandt ud af, hvad der
var galt med mig. Jeg havde hydronefrose
på højre nyre. Mit sygdomsforløb
trak ud, og i oktober 2013 fik jeg efter
mange fejlslåede operationer fjernet min

”Det er da et tabu at tale om sex. Jeg udskød f.eks. sex, når jeg kunne mærke, at min
mand havde lyst, og jeg udskød samtalen
om problemerne. Jeg tænkte: ’Ej, i morgen
har jeg en kort dag på arbejde, så har jeg sikkert energi til det.’ Men det blev bare aldrig
til noget,” husker Rikke.
Selvom Rikke ikke længere kæmper med
trætheden, har sygdommen sat sig andre
spor, der påvirker samlivet med manden.
”Jeg kæmper stadig med følgevirkninger efter de mange operationer. Min krop ligner et
stramajsytøj med mange huller og ar, et stort
ar hvor nyren er fjernet og ar på ryggen efter
nefrostomien. Nej, jeg føler mig ikke sexet,”
konstaterer Rikke og fortsætter:

”Min krop er hårdt medtaget, og jeg synes
ikke, jeg ser pæn ud. Det betyder, at jeg f.eks.
ikke går i bad med andre efter spinning, og
det betyder selvfølgelig også noget for min
selvfølelse.”
Rikke er imidlertid nået frem til en vigtig
konklusion: ”Vi har ikke sex så ofte, som vi
kunne have. Men jeg sammenligner med
tiden før, jeg blev syg, og det bliver jo nok
aldrig, som det var før. Det må vi erkende.
Der kommer ikke noget godt ud af at sammenligne tiden nu med tiden før sygdommen, for det kan ikke sammenlignes.”

Bivirkninger

Har du oplevet bivirkninger af din
eller din partners behandling (f.eks.
medicin, dialyse), som har betydning for dit/jeres sexliv?

•
•
•
•

Ja, mange bivirkninger 24 %
Ja, få bivirkninger 35 %
Nej 33 %
Ved ikke 8 %
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Intravenøs jernbehandling til hjemmehæmodialysebehandling

hvorfor ikke og hvad så?
Alle hjemmehæmodialysepatienter, som har behandlet
sig selv med intravenøs jern,
er i efteråret 2013 blevet bedt
om at ophøre med dette og
tale med deres ansvarlige behandlingssted om, hvad de så
skulle gøre i stedet. Derfor har
vi skrevet denne artikel, som
opridser problematikken og
forskellige løsninger.

/ Af Frederik Cramer, M.Sc., Ph.D. og
Akademisk medarbejder hos Sundhedsstyrelsen og Lisbet Brandi,
overlæge, dr med, MHM, Speciallæge
i intern medicin og Nefrologi samt
Formand Dansk Nefrologisk Selskab

Hvad så?

I juni 2014 mødtes repræsentanter for
Nyreforeningen, Sundhedsstyrelsen, De
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk
Nefrologisk Selskab med henblik på at afklare, hvad baggrunden var for beslutningen om, at det kun er personale, der må
give intravenøs jern og hvilke alternative
muligheder den enkelte patient så har.

Mange patienter kan klare sig med jerntabletter. Det er en god løsning for en stor
del af hjemmehæmodialysepatienterne.
Det betyder lidt flere piller hver dag og for
nogle også problemer med hård mave.

Baggrund

I 2010 kontaktede de franske myndigheder det Europæiske Lægemiddelagentur
(EMA) og bad om at få iværksat en europæisk vurdering af fordele og risici ved
intravenøse (i.v.) jernprodukter. Baggrunden var bekymringer omkring alvorlige
allergiske reaktioner, som er set i forbindelse med anvendelse af lægemidlerne.
Den 27. juni 2013 færdiggjorde EMA´s
videnskabelige komité for lægemidler til
mennesker (CHMP) gennemgangen af
i.v.-jernprodukterne. Undersøgelsen dækkede lægemidler, som indeholder én af
følgende komplekser: ferricarboxy-maltose, jern-dextran, natrium-ferri-gluconat,
jern-isomaltosid og jern-saccharose.
CHMP’s vurdering blev den 13. september 2013 godkendt af den Europæiske
Kommission, som vedtog en endelig beslutning, der lovmæssigt dækker alle EUmedlemslandene.
Det blev blandt andet besluttet, at i.v.jernprodukter kun bør anvendes, når et
personale, der har erfaring med at vurdere og håndtere allergiske reaktioner, er
umiddelbart tilgængeligt. Derudover, skal
genoplivningsudstyr også forefindes på
stedet.
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De i.v. jernprodukter, som indtil nu er anvendt i Danmark, hører med i den gruppe,
som ikke længere må anvendes i private
hjem. De fleste hæmodialysepatienter har
brug for ekstra jerntilskud, og der er flere
behandlingsalternativer.

Det er imidlertid ikke en acceptabel løsning for alle. Til den resterende gruppe er
det muligt i stedet at give en stor mængde
jern intravenøst som engangsdosis i en
dialyseenhed. Det kan gentages ved behov – typisk hver 1-3 måned. Det er den
samme slags jern, som tidligere blev givet
hjemme. Men når det gives i en dialyseenhed er sikkerheden i orden. Det betyder et
ekstra besøg i dialyseenheden. Måske kan
det kombineres med en rutinekontrol af
behandlingen generelt eller en dialysebehandling i enheden i stedet for hjemme.
					
			

Vidste du, at der er mange måder at

støtte Nyreforeningen på?
Nyreforeningen gør et omfattende stykke
arbejde for at sikre de bedst mulige forhold for mennesker med en nyre- eller
urinvejssygdom, pårørende og donorer.
Vi vil altid gerne forbedre vores service,
men det kræver, at vi har pengene til
det. Derfor har vi brug for din hjælp!

TT Du kan give Nyreforeningen en julegave: Overfør et beløb til reg.nr:
3129 kontonr: 0001580000.
TT Du kan lave din egen indsamling på
Better Now: www.betternow.org/
dk/nyreforeningen.
TT Se hvordan du ellers kan støtte os på
www.nyreforeningen.dk.

Giv et medlemskab i julegave

Nu kan du give en eller flere af dine nærmeste et års medlemskab af Nyreforeningen i julegave. Det koster 250 kr., og du får det tilsendt i pæn indpakning – lige til at lægge under
juletræet. I pakken er det seneste nummer af Nyrenyt og et flot velkomstbrev.
Som medlem kan man gøre brug af alle vores tilbud, og man kan varme sig ved tanken om at
hver en krone fra kontingentet går til at forbedre vilkårene for mennesker med nyre- og urinvejssygdom, pårørende og donorer.
Bestil et medlemskab som julegave ved at skrive til mail@nyreforeningen.dk eller ring til os på
tlf. 43 52 42 52 (hverdage kl. 10-14). Du skal bestille senest den 16. december, så pakken kan
NYRENYT

•

Nr. 6 • december 2014

19

forskning

Akut nyresvigt i Danmark
– hvordan kan det forebygges?
Mellem 1.500 og 2.000 mennesker får hvert år konstateret
akut dialysekrævende nyresvigt
i Danmark. Mekanismerne, der
fører til akut nyresvigt, er sparsomt undersøgt og den eksisterende viden om, hvad der udløser akut nyresvigt, er derfor
mangelfuld. Det vil reservelæge
og ph.d studerende Nicholas
Carlsson med et nyt forskningsprojekt gøre noget ved.
/ AF HELLE WILMANN SØNDERGAARD

Akut nyresvigt er en alvorlig sygdomstilstand, der er forbundet med store
menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser i form af øget sygelighed, hospitalsindlæggelser og død.
Årsagerne til akut nyresvigt synes oftest mangfoldige, og det formodes, at
allerede eksisterende kronisk sygdom
og samtidig behandling med bestemte
lægemidler kan være medvirkende til
øget nyresårbarhed. Har man en kronisk sygdom som hjerte-kar-sygdom eller diabetes, er kroppen sårbar overfor
akutte påvirkninger, som f.eks operation og infektion. Et uhensigtsmæssigt
samspil mellem de lægemidler, der bruges i behandlingen af forskellige kroniske sygdomme, anslås også at kunne
have indflydelse på sårbarheden overfor akut nyresvigt. Det er disse forhold
Nicholas Carlson med sit forskningsprojekt, ønsker at undersøge.
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Nicholas Carlson fortæller om baggrunden for projektet: ”Den eksisterende viden om, hvad der forårsager akut
nyresvigt er ret begrænset. Der er meget
få større studier, der ser på forekomsten
af akut nyresvigt i den almindelige befolkning.”
Nicholas Carlson ønsker med sit projekt
at udbygge den eksisterende viden og
forståelse omkring mekanismerne bag
akut dialysekrævende nyresvigt. Det
gør han ved at sammenkøre oplysninger fra forskellige registre samlet under
Danmarks Statistik: ”Ved sammenkørsel af data fra flere danske registre kan
vi lave en kortlægning af forekomsten af
bestemte kroniske sygdomme og identificere uhensigtsmæssigt samspil (interaktioner) mellem bestemte lægemidler hos patienter med akut nyresvigt”.
Nicholas Carlsons projekt består af tre
forskellige studier:

Akut nyresvigt i Danmark

”Vi vil kortlægge forekomsten af akut
nyresvigt i Danmark på baggrund af oplysninger fra forskellige registre. Vi antager, at forekomsten er undervurderet,
og at forekomsten gennem det sidste
årti har været stigende. Vi antager endvidere, at den stigende forekomst overvejende skyldes ændringer i befolkningssammensætningen - med stigende
udbredelse af folkesygdomme som hjerte-kar-sygdomme og diabetes - hvilket
medfører øget brug af flere lægemidler
samtidigt, såkaldt polyfarmaci.”

Akut nyresvigt og type 2
diabetes

”300.000 danskere er diagnosticeret

med type 2 diabetes, og diabetes er en
af de hyppigste grundsygdomme blandt
kroniske nyresvigtspatienter. På baggrund af dataudtræk fra det danske
Diabetesregister vil vi undersøge forekomsten af akut nyresvigt blandt type
2 diabetikere. Vi vil have fokus på betydningen af valg af specifikke behandlingsmidler mod diabetes for udviklingen af akut nyresvigt.”

“

På baggrund af projektets resultater vil
patienter med øget risiko for akut nyresvigt
kunne identificeres og
specifikke forebyggelsesstrategier vil kunne
etableres.
Akut nyresvigt og uhensigtsmæssigt samspil mellem lægemidler

”Det anslås, at ca. 750.000 danskere behandles med flere lægemidler samtidigt.
Vores viden om betydningen af lægemiddelinteraktion for udviklingen af akut
nyresvigt er fortsat sparsom. En række
hyppigt anvendte lægemidler formodes
at indvirke negativt på nyrernes reguleringsmekanisme med øget sårbarhed til
følge. Vi vil, på baggrund af dataudtræk
fra lægemiddelregisteret, identificere

Nyreforeningens
Forskningsfond
Nyreforeningens Forskningsfond
støtter hvert år projekter, der på kort
eller længere sigt kan komme mennesker med nyresygdom til gode. I
hvert nummer af Nyrenyt kan du
læse mere om et af disse projekter.

hvilke lægemidler og hvilke lægemiddelkombinationer, der er forbundet med
øget risiko for akut nyresvigt. Vi vil lægge særlig vægt på betydningen af allerede
eksisterende kronisk sygdom.”

Forebyggelse af akut nyresvigt

Uden en præcis viden om årsagerne bag
- og omfanget af - akut nyresvigt vil effektiv forebyggelse være umulig. Nicholas Carlson forventer, at resultaterne fra
projektet vil gavne patienter med kroniske sygdomme og befolkningen generelt
på en række områder: ”En kortlægning
af akut nyresvigt i Danmark vil skabe
forudsætningerne for etablering og udvikling af eksisterende forebyggelsestiltag. På baggrund af projektets resultater
vil patienter med øget risiko for akut
nyresvigt kunne identificeres og specifikke forebyggelsesstrategier vil kunne
etableres. Projektets planlagte tre studier vil hver især bidrage til en reduktion
i forekomsten af akut nyresvigt og dermed forebygge udviklingen af kronisk
nyresygdom i befolkningen.
Resultaterne vil kunne indgå direkte i
fremtidige behandlingsguidelines med
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henblik på forebyggelse af akut nyresvigt
forårsaget af lægemidler. Projektets fokus på betydningen og opsporingen af
uhensigtsmæssig samspil mellem lægemidler, vil kunne indgå i eksisterende
behandlingsforskrifter for patientgrupper med kronisk sygdom.
Projektets fokus på diabetes udspringer af et ønske om at udvikle de eksisterende behandlingsguidelines med henblik
på bedre forebyggelse af akut
nyresvigt blandt denne særligt
sårbare patientgruppe. Opdateret viden om betydningen af
specifikke diabetiske lægemidler for udviklingen af akut nyresvigt vil kunne bruges til at
målrette diabetesbehandlingen
til den enkelte.
Samlet set håber vi, at forskningsprojektet kan bidrage til at
afdække omfanget og årsagerne
bag akut nyresvigt i Danmark,
herunder hvilken betydning
specifikke kroniske sygdomme
og samspil mellem bestemte
lægemidler har på forekomsten
af akut nyresvigt. Ved at udbygge vores viden og forståelse
om mekanismerne bag akut nyresvigt kan vi medvirke til udviklingen af fremtidige strategier for en bedre forebyggelse af
akut nyresvigt i Danmark.”

Nicholas Carlson er en af de forskere, Nyreforeningens
Forskningsfond har støttet. Han har tidligere arbejdet
på nefrologisk afdeling på Herlev Hospital, men arbejder nu som fuldtids-registerforsker. Foto: Privat.
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regionalt nyt

Regionaludvalg Sjælland

opfylder foreningens ønsker
I Regionaludvalg Sjælland har
vi et godt samarbejde med
regionens politikere og embedsmænd, som har betydet,
at vi har fået en række af vores
ønsker opfyldt.
/ Af Lone Haar, formand for Regionaludvalg Sjælland

Regionaludvalg Sjælland består i dag af
et medlem fra Storstrømskredsen og to
medlemmer fra Vestsjællandskredsen.
Roskildekredsen, som er den tredje kreds
i regionen, har desværre hidtil ikke haft
mulighed for at deltage i Regionaludvalget.
Regionaludvalget har fået et godt samarbejde med politikere i Region Sjælland,
og udvalget deltager i regionens generelle
møder for patientforeninger mm. Derud-

over er Nyreforeningen repræsenteret i
Region Sjællands Patientinddragelsesudvalg.
Regionaludvalget har flere gange holdt
møder med politikere, sygehusdirektører
og administration for at gøre opmærksom
på, hvor vi ser, at der er udfordringer i det
sjællandske sygehusvæsen. Vi er blevet
hørt – og vi har fået gode resultater ud af
møderne!

Udvidelse af dialysekapacitet

Holbæk Sygehus har længe haft pladsproblemer. I forbindelse med budgettet for
2015 er det besluttet i Regionsrådet, at afsætte 4,5 mio. kr. i 2015 til en udvidelse af
Limited Care/Self Care hæmodialyseafdelingen på Holbæk Sygehus, så der bliver
plads til 20 patienter mod de nuværende
11. Det voksende behov skyldes, at patienter i dialyse lever længere end tidligere.
Limited Care/Self Care pladserne er beregnet til de patienter, som har lyst til selv
at deltage i eller helt overtage arbejdet i
forbindelse med dialysen. Jo flere, der kan
klare sig selv – eller kun behøver lidt hjælp
til dialysen – jo flere pladser bliver der til
de, der har behov for en sygeplejerske til at
klare dialysen.
Udvidelsen er allerede projekteret, og det
forventes, at den sker i første halvår af
2015.
På Slagelse Sygehus, som er satellit til Holbæk-dialysen, er dialysekapaciteten pr. 1.
juli og 1. oktober 2014 blevet udvidet med
i alt 18 ekstra pladser. Slagelse Sygehus vil
fremover kunne betjene 60 patienter i hæmodialyse.

Nyreskolen på Nykøbing Falster
Sygehus

Regionaludvalget har flere gange gjort Re-
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“

Regionaludvalget
har flere gange holdt
møder med politikere, sygehusdirektører
og administration
for at gøre opmærksom på, hvor vi ser,
at der er udfordringer i det sjællandske
sygehusvæsen.

gion Sjælland opmærksom på, at det er et
problem, at der ikke findes nyreskole på
Nykøbing Falster Sygehus. For patienter
fra Lolland-Falster har det betydet, at de
skulle køre helt til Roskilde for at komme
på nyreskole.
Regionen har nu opfyldt vores ønske, og
i november har Nykøbing Falster Sygehus
startet ”informationsmøde om behandling af svigtende nyrefunktion”, som i
første omgang er et dagsarrangement. Til
sammenligning består nyreskolen på Holbæk Sygehus af tre eftermiddage.

Kost på dialysen

Det har længe været et ønske fra patienterne og Nyreforeningen, at den kost, der
serveres på dialyseafdelingerne, skulle
have et kvalitetsløft – og samtidig være
egnet til dialysepatienter, således at der
bliver taget hensyn til behov for f.eks. fosfatfattig kost.
Der er nu planlagt et projekt, således at
dialysepatienterne vil opleve en kraftig
forbedring i både udvalg af mad og i egnethed for dialysepatienter. Der er i første omgang fundet penge til projektet på

Holbæk Sygehus, men satellitten i Slagelse
kommer forhåbentlig også med senere.
Projektet forventes iværksat inden udgangen af 2014.
Regionaludvalget vil arbejde for, at kvalitetsforbedringen også bliver udbredt til
Roskilde og Nykøbing Falster.

Kørsel til dialyseafdelingerne

Når der er behov for det, afholder Regionaludvalget fællesmøde med Region
Sjællands præhospitale afdeling (hvor
kørslen hører under) og Movia, som kører Flextrafik i Region Sjælland. Region
Sjælland og Movia har aftale om kørslen
til dialyseafdelingerne, og der er aftalt
særligt gode vilkår for dialysepatienterne
(mindre ventetid mm.). Regionaludvalget
føler også på dette område, at vi bliver
hørt.

Dialysemaskiner

Regionaludvalget har gjort Region Sjælland opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at patienterne ikke er blevet
involveret i arbejdet med køb af nye dialysemaskiner. Det har f.eks. betydet, at der
ikke er taget hensyn til, hvor let det skal
være for hjemmehæmodialysepatienter
selv at betjene maskinen. Vi er blevet lovet
mulighed for at komme med vores kommentarer til de kommende indkøb.

en del af regionens andre kommuner ville
komme med samme ønske. Derfor vil Region Sjælland i første omgang undersøge,
hvor stort behovet er for lokal dialyse i alle
regionens kommuner.

Fremtiden

I Region Sjælland skal det nye ”supersygehus” ligge i Køge. Det betyder, at de nefrologiske afdelinger i Roskilde og Holbæk
skal flyttes til Køge omkring år 2020. Der
skal stadig være dialyse de nuværende steder: Holbæk, Roskilde, Slagelse og Nykøbing Falster. Samtidig planlægger man ny
dialyseafdeling i Næstved – og på det nye
Køge Sygehus.
Det er meget positivt, at der kommer flere
dialyseafdelinger. Det kan medvirke til at
mindske køreafstanden for dialysepatienterne. Regionaludvalget har tilbudt vores
assistance, når de nye dialyseafdelinger
skal indrettes, og det arbejde ser vi også
frem til at sætte vores præg på.

Kommunal dialyse

Regionaludvalget har over for Region
Sjælland givet udtryk for et ønske om en
lokal dialyseklinik i Vordingborg. Vordingborg Kommune var indstillet på
at lade Nyreforeningen drive klinikken, men det lægefaglige tilsyn skulle komme fra Roskilde
Sygehus. Region Sjælland har
i første omgang afvist idéen,
idet man frygtede, at også

Lone Haar er formand for regionaludvalg Sjælland.
Foto: Karina Ertmann Krammer
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Glæd dig
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... til Nyreforening
Traditionen tro arrangerer Nyreforeningen også i 2015
rejser for alle medlemmer.
Følg med på vores hjemmeside www.nyreforeningen.dk
og her i bladet, hvor rejserne bliver annonceret.

Har du brug for ferie?
Som medlem af Nyreforeningen kan du
leje vores to huse i henholdsvis Skallerup
og Grønbæk.
I Grønbæk, mellem Silkeborg og Randers, har vi indrettet en hyggelig feriebolig
i det gamle Grønbæk Hospital. I lejligheden findes en dislyseplads.
Ved Skallerup Klit i Nordjylland har vi et
sommerhus og dialyseklinik i umiddelbar
nærhed af Skallerup Klit Feriecenter.
Der er mulighed for feriedialyse hele året
rundt begge steder.
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For yderligere information eller ansøgning om ophold kan du kontakte:
Birthe Nielsen, Tlf.: 50 93 59 41
E-mail: dialyse@nyreforeningen.dk.
Du kan læse mere om udlejning af husene i Grønbæk og Skallerup på
www.nyreforeningen.dk.

Dialyse
konference
Årets tema: Brugerinddragelse

Program
1. Status på brugerinddragelse i Danmark og hvordan vi kommer videre - ved
Vibe Hjelholt Baker, projektleder, ViBIS.
2. Præsentation og overrækkelse af Nyreforeningens nye pris til det hospital, der
året forinden bedst har optimeret patienternes planlagte dialyse - ved landsformand Jan
Rishave.
3. Valg af dialysemaskine: Om brugervenlighed af maskiner til hjemmehæmodialyse - ved DTUstuderende Anna Heuschkel og Laura Fokdal.
4. Hvordan bliver vi bedre til brugerinddragelse? - ved Malene Madsen, dialysepatient og næstformand i
Nyreforeningen.
5. Individuelle samtaler - ved Lene Lederballe, uræmikoordinator, Fredericia Sygehus.
6. Valg af dialyseform: Nyreforeningen vil udvikle et it-system til at understøtte den enkeltes valg af dialyseform - ved psykolog Henning Søndergaard.
7. Nyt fra afdelingerne ,
Tilmeld dig ”Nyt fra afdelingerne” hos Jan Rishave på jan.rishave@gmail.com.
8. Nyt fra Nyreforeningen.

Konferencen foregår
Onsdag den 28. januar på Konferencecenter Sinatur i Nyborg. Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
Prisen er: 750 kr.
Tilmelding skal ske senest den 9. januar til bm@nyreforeningen.dk eller på tlf. 43 52 42 52 (hverdage kl. 1014). Husk at opgive EAN nr., når du tilmelder dig.
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konkurrence

Matadorquiz
Vi sætter 2 gavekort a 500 kr. til Føtex på
højkant.
Matador tv-serien, som blev sendt 197882, er Danmarks mest populære tv-serie
nogensinde. De fleste danskere har set serien flere gange og kan altid tåle et gensyn.
Så nu skal du og din familie samle al jeres viden om Matador og svare på de 10
spørgsmål her. Forbogstavet i hvert svar
danner navnet på en ting, som er rar at få.
Hvilken ting er det?
Send dit svar i en mail til mail@nyreforeningen.dk senest den 18. december 2014
eller med posten til Nyreforeningen, Herlufsholmvej 37, st., 2720 Vanløse. Husk at
skrive dit navn og adresse.
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Foto: Colourbox

Julekonkurrence for hele familien
Hvad hedder bankdirektør Varnæs’ skrøbelige
hustru?
Hvad hedder Varnæs’ stuepige, der udvikler et
stort forretningstalent?
Hvad er efternavnet på forfatteren til serien?
Hvad hed Korsbæks førende tøjforretning, da
Mads Andersen Skjern kom til byen?
”Skyggetanten” kalder hun sig selv i triste stunder – hvem er hun?
Familien Varnæs’ køkkenfaktotum igennem en
menneskealder?
Hvad er Oluf Larsens profession?
Misse Møhge lod sig først kue af sin dominerende mor og dernæst af denne mand i et meget
kortvarigt ægteskab?
Hvad hedder danselærerinden, som lærer Korsbæks børn at begå sig på et dansegulv?
Hvad hedder Ingeborgs datter, der bliver adopteret af Mads Skjern?

Kontaktoplysninger
Forretningsudvalget

Lokalkredse

Landsformand
Jan Rishave
Tlf.: 62 21 52 52
E-mail: jan.rishave@gmail.com

Nordjylland • Gunner Nielsen
Tlf.: 98 38 33 72
E-mail: gunner.nielsen@gmail.com

Næstformand
Malene Madsen
Tlf.: 40 52 56 62
E-mail: malenejm@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

Viborg • Jan Brinch-Møller
Tlf.: 97 52 97 57
E-mail: jan@brinch-moller.dk
Østjylland • Ann Bellis Hansen
Tlf.: 86 27 27 59
E-mail: hansenann@hotmail.com
Vestjylland • Søren Riis
Tlf.: 97 82 18 31
E-mail: s-riis@mail.tele.dk
Sydøstjylland • Rita Bruun
Tlf.: 75 83 35 45
E-mail: erbruun@gobel.dk
Sydvestjylland • Pia Nielsen
Tlf.: 40 18 03 05
E-mail: nyreforeningen.sydvestjylland@nyreforeningen.dk
Sønderjylland • Edith Nielsen
Tlf.: 41 42 36 21
E-mail: edithnielsen@danbonet.dk
Fyn • Karin Wermuth
Tlf.: 31 23 37 35
E-mail: trunte-1973@hotmail.com
Vestsjælland • Lone Haar
Tlf.: 50 99 11 91
E-mail: lone.haar@hotmail.com
Storstrømmen • Mogens Bo Birch
Tlf.: 55 34 41 07
E-mail: bo-birch@mail.dk
Roskilde • Vagn Jensen
Tlf.: 51 25 51 47
E-mail: engstien8@gmail.com
Nordsjælland • Jesper Thaarup
Tlf.: 22 87 37 25
E-mail: jesperthaarup@hotmail.com
Københavns omegn • Lis Videbæk
Tlf.: 46 56 14 54
E-mail: lv.flong@webspeed.dk
København/Frederiksberg • Bo Frahm
Tlf.: 38 86 72 64
E-mail: frahm@vip.cybercity.dk

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

Bornholm • May-Britt H. Sauerberg (konst.)
Tlf.: 21 76 22 17
E-mail: maybrittsauerberg@gmail.com
Færøerne • Nordleif vid Krógv
Tlf.: 00298 375200
E-mail: soljuflog@live.dk

Sekretariatet

Vores telefontid er mandag-fredag kl. 10 - 14.
Træffer du os ikke, så læg en besked, og så ringer
vi tilbage hurtigst muligt.
Direktør
Sven Gerner Nielsen
Direkte nummer: 22 60 20 11
E-mail: sgn@nyreforeningen.dk
Souschef/Socialrådgiver
Jan Jensen
Direkte nummer: 50 93 59 50
E-mail: jj@nyreforeningen.dk
Kommunikationskonsulent
Karina Ertmann Krammer
Direkte nummer: 41 19 51 00
E-mail: kek@nyreforeningen.dk
Bogholder
Marianne Eisner
Direkte nummer: 50 93 59 53
E-mail: me@nyreforeningen.dk
Medlemssekretær
Birgitte Makholm
Direkte nummer: 50 93 59 44
E-mail: bm@nyreforeningen.dk
Kontorassistent
Tina Svitzer
Direkte nummer: 50 93 59 45
E-mail: ts@nyreforeningen.dk
Ungekonsulent + Grafiker
Karina Suhr
Direkte nummer: 22 55 21 06
E-mail: kas@nyreforeningen.dk
Rejse- og lotterikonsulent
Maria Helene Olesen
Direkte nummer: 50 93 59 48
E-mail: mho@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
Psykolog (frivillig)
Henning Søndergaard
Træffetid: Onsdage kl. 10-14
Telefon: 43 52 42 52
E-mail: psykolog@nyreforeningen.dk
................................................

Nyrelinjen
Har du brug for en at tale med, så ring til
Nyrelinjen på tlf.: 43 52 42 52
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Det sker lokalt i

Bornholm

Sønderjylland

• Generalforsamling den 5. februar kl. 18 på sygehuset i den lille sal.

• Juletræsfest den 6. december
• Lucia i dialysen den 12.-14. december.

Fyn

Vestjylland

• Juletræsfest den 7. december fra kl. 14 i Fraugde
Fritidscenter, Stat-ene-vej 18–20.

København/Frederiksberg
• Julefrokost den 6. december med juletræ og nissemand i forsamlingshuset Tårnhusstræde 21 i
Brønshøj kl. 13.

Københavns omegn
• Møde i Samværsgruppen den 2. december, Kulturcentret, Poppel Alle 12, 2630 Tåstrup.
• Møde i Samværsgruppen den 6. januar, Kulturcentret, Poppel Alle 12, 2630 Tåstrup.
• Møde i Samværsgruppen den 3. februar, Kulturcentret, Poppel Alle 12, 2630 Tåstrup.

Nordjylland

• Julefrokost for alle medlemmer den 7. december.
• Generalforsamling og Vintermøde den 1. februar
kl. 10.

Vestsjælland		
• Generalforsamling den 1. februar med oplæg ved
landsformand Jan Rishave. Tid og sted følger i
brev til medlemmerne.
• Jubilæumsbesøg på dialyseafdelingerne i februar
2015.

Østjylland
• Uge 50: Rundgang på dialyseafsnittene Randers,
Horsens og Skejby med julegodter og lidt til halsen.
• Generalforsamling og fejring af Nyreforeningens
40 års jubilæum den 22. februar.

• Generalforsamling søndag den 1. februar 2015
kl. 11 på Hotel Søparken, Åbybro. Tilmelding for
spisning senest 25. januar 2015.

Roskilde
• Julearrangement den 7. december

Sydvestjylland
• Generalforsamling søndag den 1. februar 2015
med deltagelse af Nyreforeningens direktør, Sven
Gerner Nielsen.

Sydøstjylland
• Julefest i Smidstrup Forsamlingshus for børn/børnebørn og voksne den 7. december.
• Generalforsamling søndag den 8. februar i Smidstrup Forsamlingshus, starter med spisning kl. 12.

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

