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Formanden takker af
I et tilbageblik over de 18 år, hvor jeg har
været med i Nyreforeningens ledelse,
kan jeg fremhæve en del initiativer og
projekter, der har vist sig at gøre meget
godt for nyrepatienter i Danmark. F.eks.
oprettelsen af Dansk Center for Organdonation, der de seneste år har givet et
betydeligt løft i antallet af nyretransplantationer. Man kunne også nævne regler
i sundhedsvæsnet, der inddrager patienterne meget mere med indflydelse og ansvar for egen behandling.
Men i dette tilbageblik er det alligevel
”Omniscan-sagen”, der for alvor viste,
hvor skarpt Nyreforeningens ledelse
var i stand til at agere. Sagen var en
katastrofe for næsten 100 danske nyrepatienter, og var alene grundet i tankeløshed, grådighed for omsætning og
manglende forståelse – nogle vil sige
bevidst tilbageholdelse af videnskabelige data. Det betød, at kontrastmidlet
Omniscan blev frigivet til brug, også
for dialysepatienter, ved MR-scanning.
Med de fatale konsekvenser, at mange
døde, mange fik svært invaliderende
skader mens enkelte var så heldige kun
at få færre mén.

En medicinalskandale af de store

Danmark blev hårdt ramt, nok fordi
producenten gennem mange år havde
haft et nært samarbejde med det danske
sundhedsvæsen. Der var også mange
patienter i USA, mens andre europæiske lande kun havde få ramte. Frankrig
havde ingen, men de brugte og bruger
stadig et fransk fremstillet kontrastmiddel. Skaderne begyndte at vise sig i 1998,
først som et ”vi aner slet ikke hvad du
fejler”-syndrom. Én af de første skader
tidligt i 00-erne blev korrekt indberettet
til Lægemiddelstyrelsen. Men indberetningen blev overset og ureflekteret lagt
i en sagsmappe. Blandt andet pga. godt
lægefagligt arbejde i Danmark lokaliserede man årsagen til de mange patientskader rundt omkring. Og så rullede

sagen, og foreningen blev involveret.
Heldigvis havde Nyreforeningen allerede på dette tidspunkt indledt et samarbejde med et amerikansk advokatfirma med speciale i erstatningssager. De
havde simpelthen sat et hold af jurister,
en biokemiker og en læge til at kulegrave
Omniscan. Der fik vi alle oplysningerne
fra, og på et tidligt stadie var vi i stand
til at fortælle pressen, hvor de skulle se
hen. Vi var i stand til at fortælle sundhedspolitikere, hvordan kommissoriet
for advokatundersøgelsen skulle skrives.
Bl.a. at det var vigtigt, at man så længere
tilbage end 2000.
Den initiale fejl begik Lægmiddelstyrelsen i 1997-98. Vi kunne vise de videnskabelige data, der burde have indgået i
godkendelsen, og som viste, at det var et
stof, man skulle have holde sig langt væk
fra. Derfor kunne vi vise, at der var tale
om en skandale af samme karakter som
Blødersagen fra slut-1980erne. Patienter
må have fuld tillid til, at man ikke pådrager sig svære skader, når man lægger sig
på briksen til en banal undersøgelse.
Vi fik selvfølgelig rigtig meget hjælp
dengang. Det viste sig værdifuldt at
have mange gode venner blandt de politiske partier på Christiansborg. Venskaber opbygget gennem års politisk
arbejde. Derudover har Nyreforeningen aldrig oversolgt sine sager. Der står
altså ikke et ”ulven kommer” i panden

af os. Men i stedet ”det Nyreforeningen
fortæller er rigtigt”. Derfor kunne centrale sundhedspolitikere trygt arbejde
videre med det, vi havde fortalt.
Alt det er jo fint nok. Men det hjalp ikke
patienterne mere end, at en storm får
givet et navn. Muligheden for at lægge
et politisk pres på sundhedsminister
Bertel Haarder, også fra egne rækker,
gjorde det muligt at få en særlig kompensation ud over patientforsikringsloven til de, der var skadet af Omniscan.
Men for patienterne var det også vigtigt, at sundhedsvæsnet ved ministeren
i et brev til hver enkelt beklagede sagen
og undskyldte for, at en offentlig institution havde fejlet så fatalt.
Ja, underligt nok er det den skrækkelige
sag, der i erindringen fra min tid som
formand i Nyreforeningen står som lysende eksempel på et tidspunkt, hvor
foreningen virkelig stod vagt om patienternes interesser.
Der er selvfølgelig også mange andre
sager, og Nyreforeningen har udviklet
sig meget de sidste 10-15 år.
Intet af det har kunnet nås uden et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde med
Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen. I skal have mange tak for kampen.
Stig Hedegaard Kristensen
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Når nyrestensanfald

bliver hverdag

Nyreforeningen har besøgt
Allan Nielsen. Han fik sit første nyrestensanfald som attenårig. Siden da har han haft
utallige anfald, til tider ét om
ugen. Allan er det, man kalder
en kronisk stendanner.
/ Af Jonas Bruun

Allans børn ligger i stuen og ser fjernsyn.
Vi sidder i køkkenet over en frokost. Allan fortæller om sin ”bedste ven,” den
lille fikse kaffemaskine hvor man med
et enkelt tryk kan få sin cafe latte eller
espresso, som man vil. Men selv med
hjælp fra sin bedste ven, er det svært at
holde væskeindtaget:
”Jeg drikker ikke helt så meget som jeg
burde, det vil sige seks til otte liter væske
i døgnet. Det er næsten umuligt, og jeg
endte med at blive så led og ked af vand,
så kaffemaskinen gør det lidt lettere at få
det ned. Det gælder om at skylle systemet
så meget igennem, at stenene ikke bliver
dannet, det reducerer hyppigheden af
anfald,” fortæller Allan.
Nu står den mest på kaffe og Fanta Zero.
Alkohol har Allan ikke rørt i flere år. Og
det er der en god grund til. Han vil ikke
risikere at lugte af spiritus, hvis han pludselig skal indlægges med smerter eller få
fjernet en sten. Nyrestenspatienter har
ofte brug for stærk smertestillende medicin, og proceduren ved et nyrestensanfald er først at smertedække patienten,
siden operere eller knuse stenen. Det
sker derfor, at narkomaner og misbru-
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gere dukker op på skadestuerne og simulerer et anfald blot for et nemt og billigt
fix. Det går så udover nyrestenspatienter,
der kan opleve at blive mødt med mistro.

“

Det er rigtig modbydelige smerter, det føles
ligesom sådan en steakgaffel, der bliver vredet
ind i siden og drejet
rundt

Et ekstremt tilfælde

Allans tilfælde er ekstremt, selv i forhold til andre der kronisk danner nyresten. Han har noget at vise mig, han går
ud i gangen og da han kommer tilbage,
tømmer han indholdet af to glas ud på
bordet: Nyresten, små og store, hvide
og gullige. Selve stenen består af cystin,
forskellige salte og affaldsstoffer der af en
eller anden grund begynder at krystallisere og sætter sig fast. Man kender ikke
den eksakte årsag til, hvorfor de dannes,
men i Allans tilfælde er der en arvelig
disposition:
”Min lillebror og søster er også kroniske
stendannere. Lægerne siger, der er 25
procents chance, så mine forældre var
uheldige. Jeg frygtede selvfølgelig også
for mine børn, men nu har jeg fået dem
testet, og de er heldigvis alle sammen negative. De første to prøver fik vi hurtigt
svar på, men lige den sidste lod vente på

sig og så blev vi nervøse. De har jo set,
hvordan jeg pludselig hu-hej skulle på
hospitalet, og de har spurgt: Far, tror du
også jeg bliver syg ligesom dig? Nu kan
jeg så heldigvis sige, at det gør de ikke.”
Jeg beder Allan beskrive, hvordan et anfald forløber:
”Det starter ofte med en ømhed i lænden,
så tager ømheden til, og så stråler det
ned i bagbenene, og ned i ballerne, nogle
gange ned i testiklerne, og så tager det til.
Når det gør rigtig ondt, så er det, fordi
den sidder fast i ureter (urinlederne,
red.), og det kan den gøre en time eller
det kan den gøre i ugevis, og det gør ondt
af … Når den kommer ned til et punkt,
der hvor ureter går over i blæren, så
kommer der nogle intense, korte koliksmerter. Det er rigtig modbydelige smerter, det føles ligesom sådan en steakgaffel, der bliver vredet ind i siden og drejet
rundt. Det sker så hver tyvende sekund
og så pludselig … bom, er man i paradis.
Så er smerterne væk, og stenen er røget
videre ned i blæren. Så er det hele overstået, så skal den bare transporteres ud i
urinrøret, men det er ikke noget.”

En uforudsigelig hverdag

Allan er glad for musik og spiller percussion ved siden af sit arbejde som kleinsmed.
Hans kone er uddannet cellist fra musikkonservatoriet, og så er hun for øvrigt
også organist og spiller i Vamdrup kirke.
Sammen med sangeren Jeanette Bonde
har de dannet en trio, der tager ud og spiller deres egen fortolkning af gospel, salmer og popmusik. De skal spille i morgen,
altså hvis ikke lige der kommer et anfald
af nyresten.

”Det værste er uforudsigeligheden. Man
ved aldrig, hvornår der kommer et anfald,
og det gør det svært at planlægge noget
som helst – ferie, job og så videre. Før i
tiden knoklede jeg bare på, lige indtil der
kom et anfald, så var det ind på hospitalet
og få fjernet stenene, tilbage på arbejde og
knokle videre. Selv når jeg var hjemme,
forsøgte jeg at holde mig beskæftiget, det
var vel en måde at distancere sig fra situationen. Men til sidst blev det for meget, og
her for to år siden måtte jeg gå ned i tid.
Det har været rigtig godt for familien, nu
har jeg fået tid til børnene, men jeg kan
godt mærke, jeg skal vænne mig til det.
Man definerer sig jo ofte gennem sit arbejde, og det er svært at acceptere at måtte
gå ned i tid. Heldigvis har jeg hele vejen
igennem haft en arbejdsgiver, der har støttet mig.”
På Allans arbejdsplads laver de elementer
til vindmøller. Da han fik jobbet, fortalte
han dem åbent om sine nyrestensanfald.
Det afskrækkede dem ikke. De holdt fast i
ham, også selvom de mange nyrestensanfald til tider kunne forsinke produktionen. Allans position var central i produktionen, og det gav et vist pres:

“

Det værste er uforudsigeligheden. Man ved aldrig,
hvornår der kommer et
anfald, og det gør det
svært at planlægge noget
som helst
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I sin fritid spiller Allan Nielsen percussion i et band. Foto: Selvportræt af Allan Nielsen

”Når der pludselig var sådan et anfald, så
vidste jeg jo godt, at det nogle gange kunne forsinke processen, og det er ikke rart.
Men der er jo ikke noget at gøre, man kan
ikke selv bestemme hvornår stenen skal

ud. I dag laver jeg mest service og vedligehold, så nu er der ikke i samme grad en
hel masse andre, der er afhængige af mig,
hvis jeg skal en tur på hospitalet.”
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Et kaotisk forløb

Ti procent af alle mænd får et eller flere nyrestensanfald i løbet af livet. Langt de fleste
er mellem 35 og 65 år. Allan er knap nok
fyldt 36 år, og alligevel har han haft så mange anfald, at han kan samle et helt glas fuld.
Også i den sammenhæng er Allans tilfælde
ekstremt. Jeg beder ham fortælle om dengang de fandt ud af, hvad der var galt:
”Jeg var omkring atten år og på en musikhøjskole i Norge. En nat får jeg meget
kraftige smerter og går ud på toilettet,
senere bliver jeg fundet derinde liggende
på gulvet og er helt væk. Så bliver jeg kørt
på det lokale hospital, hvor de siger, jeg
har blindtarmsbetændelse, og så fjerner
de min blindtarm. Jeg kommer tilbage til
skolen og en dag, ikke så lang tid efter, bliver jeg syg igen, bliver kørt på hospitalet
og denne gang siger de jeg har tarmslyng.
Da det sker tredje gang, bliver jeg kørt hele
vejen til Oslo og undersøgt ordentligt, og
der konstaterer de, at jeg har nyresten.
Det har det sikkert også været de to andre
gange, men en knægt på atten år får bare
ikke nyresten. Sådan har de tænkt. Senere
bliver jeg udredt, og så finder de ud af, at
det er en sjælden arvelig sygdom, jeg skal
leve med resten af livet.”
I dag er Allan tilknyttet Fredericia sygehus, der har noget af Europas bedste ekspertise inden for nyresten, og sammen
med en god praktiserende læge og en fleksibel arbejdsgiver er der faldet ro på.

6Foto: Selvportræt af Allan Nielsen

“

Hvad er nyresten?
Nyresten er små aflejringer - krystaller af kalk
eller andet organisk materiale - der sætter sig
fast i nyre eller urinleder. Ofte vil de selv passere videre og komme ud med urinen af sig
selv. Store sten skal fjernes på hospitalet med
ultralydsbehandling hvor man knuser stenene
med ultralydsbølger så de kan komme ud med
urinen. Til tider kan det være nødvendigt med
en kikkertoperation.

Hvem får nyresten?
Ti procent af alle mænd og fem procent af alle
kvinder får et nyrestensanfald. Ved større sten
er der ofte blod i urinen, smerter og nogle
gange opkastninger. Smerterne kan desuden
være ledsaget af feber. I sjældne tilfælde kan
sygdommen blive kronisk med flere tilbagevendende anfald. Anfaldene har en tendens til at
aftage, når man kommer over de 60 år.

kort nyt

Frit sygehusvalg for nyretransplantation fra
levende donor

Patientforsikringen skifter navn til Patienterstatningen

Det er en udbredt misforståelse, at der ikke eksisterer frit sygehusvalg vedrørende transplantation fra levende donor.

Patientforsikringen har fået nyt navn, og hedder nu Patienterstatningen. Det nye navn fortæller meget bedre, hvad det
egentlig er Patienterstatningen kan – det er nemlig en erstatningsordning for patienter, som både tager sig af behandlings- og lægemiddelskader.

I 2013 rejste 7 sjællændere vestpå til Odense for at få foretaget
en nyretransplantation fra en levende donor. Det kan lade sig
gøre, fordi transplantationer fra levende donorer er planlagte
operationer. Alle patienter har derfor lige adgang til at få foretaget en nyretransplantation med levende donor - uanset om
de bor Øst eller Vest for Storebælt. Både læger som patienter
kan frit vælge, hvor i landet transplantationen skal foregå, når
der er tale om transplantation af en nyre fra en levende donor.
Samtidig har en enkelt region – Region Sjælland – indgået en
aftale med Odense Universitetshospital om transplantationer
af nyre med levende donorer.
Venter man derimod på en transplantation fra en afdød donor, gælder der ikke det samme frie sygehusvalg. Grunden er,
at transplantationen i sagens natur ikke er planlagt, da muligheden for en transplantation opstår ved et pludseligt dødsfald. Transplantationer fra afdøde donorer foretages derfor på
det transplantationssted, der dækker det geografiske område,
hvor patienten på ventelisten bor.
Det frie sygehusvalg betyder, at patienter kan lade sig behandle der, hvor de forventer at få den bedste behandling, og at de
kan vælge behandling på et andet sygehus, hvis de ikke er tilfredse med det sygehus de aktuelt er tilknyttet. Det er vigtigt,
at retten til frit sygehusvalg også gælder for nyrepatienter, der
har en levende donor, hvis eksempelvis udredningsforløbet
ikke forløber tilfredsstillende for patienten.

Tjek din skade

Undersøgelser viser, at mange patienter ikke er opmærksomme på, at man kan søge erstatning for lægemiddelskader.
Derfor lancerer Patienterstatningens desuden ”Tjek din skade ” på hjemmesiden www.patienterstatningen.dk. Her kan
du tjekke, om der er grundlag for at anmelde en evt. skade.
Tjekket forudsætter, at din skade er sket i forbindelse med
en behandling, manglende eller for sen behandling eller efter
brug af medicin. Tjekket indeholder forskellige spørgsmål, og
det tager mellem 2 og 10 minutter at gennemføre.
Du kan sagtens gennemføre tjekket på vegne af et familiemedlem eller en ven, men spørgsmålene og svarene er formuleret med udgangspunkt i, at det er patienten selv, der tjekker
skaden.
Hvis du får besked om, at du bør anmelde din skade, er det
ikke sikkert, at du har krav på erstatning. Det kommer an på
en konkret vurdering af din sag.

...det diskuterer vi på
•
•
•

Er der andre transplanterede, der oplever væskeophobning i kroppen, når I
drikker alkohol?
Er der nogen, der ved, om der er ventetidsgaranti på en fistel-operation?
Er der nogle, der har erfaring med at dele soveværelse med en, der er i p-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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Fremtidens brød

er godt for nyrepatienter
Nyrepatienter med forhøjet
kaliumindhold i blodet kan
måske få mulighed for at spise
kaliumreducerede grovbrød
og rugbrød i fremtiden. Jeg
har i mit bachelorprojekt undersøgt, hvorvidt det er muligt
at reducere kaliumindholdet i
forskellige frø- og kernetyper.
/ Af Mona Kondrup Jensby, Klinisk
diætist, Alt Om Kost rejseholdsmedarbejder – Fødevarestyrelsen
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I januar 2014 afsluttede jeg min professionsbachelor i ernæring og sundhed
med studieretning klinisk diætetik med
et projekt, hvor jeg fandt frem til at reducere kaliumindholdet i forskellige frø- og
kernetyper. Jeg kom frem til at reducere
kaliumindholdet i bl.a. hørfrø med 45,3 %
og i solsikkerugbrød med hele 31 %.
Det lykkedes mig at produktudvikle to
grovbrødstyper og fire rugbrødstyper,
alle med et reduceret kaliumindhold. Resultaterne er statistisk sikre, således at jeg
kan dokumentere, at der er en signifikant
forskel på frø, kerner og brødtyper før og
efter behandling af dem.

Jeg var inspireret af en artikel med titlen
”Kalium og kostproblemer” af Ulla Finne
et al, 1993, hvor det fremgår, at det er muligt at reducere kaliumindholdet i kartofler og gulerødder ved at skære dem i mindre stykker og koge dem i vand tilsat salt.
Derved opstod tanken om at undersøge
muligheden for at reducere kaliumindholdet i de forskellige frø og kerner, som
oftest anvendes til fremstilling af grovbrød og rugbrød.

Slut med lyst brød

Tanken om at produktudvikle grovbrød
og rugbrødstyper falder mig let, idet jeg
tidligere er uddannet bager og har tillige

arbejdet som produktudvikler indenfor
korn- og cerealierområdet.
Grunden til at jeg ville udvikle nye brødtyper skyldes, at jeg ville se om det var
muligt at tilbyde nyrepatienter med forhøjet kaliumværdier i blodet nogle alternativer til de lyse brødtyper, som de anbefales at spise. De nye brødtyper vil give
patienterne mulighed for at få mere fuldkorn, idet alle de udviklede brødtyper kan
bære fuldkornsmærket.
De seks brød, jeg har udviklet, er et
5-kornsbrød, et gulerodsbrød, et groft
bondebrød, et soft kernerugbrød, et kar-

toffelrugbrød og et solsikkerugbrød. Alle
brødene har et lavere kaliumindhold end
sammenlignelige brød, der kan købes i de
danske supermarkeder. Der er f.eks. 31 %
mindre kaliumindhold i solsikkebrødet
og 33 % mindre kalium i gulerodsbrødet.
Jeg kan på nuværende tidpunkt ikke oplyse om, hvordan jeg er kommet frem til de
forskellige resultater og hvilken metode
jeg har anvendt i projektet, idet jeg fremadrettet skal arbejde videre med projektet.

Forskellige brød til forskellige
typer nyresygdom

Mit fremtidige arbejde har mange forskellige vinkler, idet jeg ønsker at udvikle
brødene, så de kommer så mange nyrepatienter som muligt til gavn. Det betyder,
at jeg ønsker at fremstille de forskellige
brødtyper til forskellige typer af nyresyge.
Jeg ønsker at udvikle brødene til også at
være fosfatreducerede, da der også er
mange nyresyge, som lider af forhøjet fosfat i blodet. Tanken om, at brødene muligvis vil kan forebygge hjertekarsygdomme
ved at reducere fosfatindholdet, syntes jeg
er et godt argument for at arbejde videre
ad denne vej. Det er dog ikke gjort alene
ved at reducere fosfatindholdet i brødene,
men det vil kræve en del forskning, før det
kan konkluderes, om brødene kan have en
forebyggende effekt.

10-12 g protein pr. dialyse, og de er i dialyse 3-4 gange om ugen. Patienter i peritonealdialyse mister 5-15 g pr. dialyse, og de
er i dialyse 7 dage om ugen.

Fremtidens brød

Jeg håber, at interessen for projektet kan
blive så stor, at det vil blive muligt for mig
at søge og modtage økonomisk støtte, eller at nogen som har økonomisk kapital
til at indgå i projektet, vil kontakte mig,
så at produkterne i fremtiden vil kunne få
en plads i supermarkeder og specialforretninger, på lige fod med det som vi i dag ser
produkter til cøliaki patienter.
Jeg søgte i november 2013 Nyreforeningens Forskningsfond om 100.000 kr. til
mit bachelorprojekt, hvor beløbet skulle
dække nogle af udgifterne til analyser og
produktudvikling. Jeg er nu blevet færdig med mit bachelorprojekt uden økonomisk støtte, men jeg har i marts 2014
fået tildelt 40.000 kr. fra Nyreforeningens
Forskningsfond, hvilket jeg er meget taknemlig for, da jeg ser det som en anerkendelse af mit projekt. Anderkendelsen gør,
at jeg har fået fornyet energi til at arbejde
videre med hele projektet og arbejde for,
at nyrepatienter en dag i fremtiden kan
købe kalium- og fosfatreducerede grovbrød og rugbrød og måske også proteinberigede brød.

Derudover ønsker jeg at udvikle brød,
som udover at være kalium- og fosfatreducerede også er proteinberigende. Det
skyldes, at mange, især dialysepatienter, er
i protein- og energiunderskud. Det skyldes bl.a., at hæmodialysepatienter taber
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Her kan du se og læse om kandidaterne til næstformandsposten i Nyreforeningen

Malene
2.
Navn: Malene Jette

Alder: 35 år

Madsen

Bopæl: København

Beskæftigelse: Ju
t (fuldmægtig)
i Skatteankestyreris
lsen

Erfaring i Nyreforeningen:
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsudvalget
Valgt ind i København/Frederiksberg kredsen i 7 år
Regionaludvalg Hovedstaden 2012Hovedbestyrelsen 2007-2008
Forretningsudvalget 2008-2010, suppleant 2013 Formand for Sundhedspolitisk udvalg 2012 Kampagneudvalget 2008-

De tre vigtigste sager, Nyreforeningen
bør arbejde med i den kommende
tid – og hvorfor:

1.

Vi skal have et lige Danmark, og alle som
er egnet til at få en ny nyre skal have en
indenfor rimelig tid. Vi skal samarbejde
med sundhedssektoren og politikere på
regions- og landsplan. Vi skal motivere
danskerne fra positiv holdning til positiv
handling. Debatten om organpolitik er
etisk ladet, og det skal vi huske, når vi arbejder for ændringer. Vi skal arbejde for
organdonation på flere niveauer: Mht. levende og afdøde
potentielle donorer. Der
er 347 mennesker på
ventelisten – vi skal
gøre en forskel her!

10

Kerneopgaven er at påvirke, hvordan vores medlemmer
bliver behandlet. Vores medlemmer skal medinddrages
i deres behandling i det videst mulige omfang. Medlemmerne skal ikke tilpasses hospitalet, hospitalet skal tilpasses
medlemmerne, således at vores medlemmer får mest mulig
livskvalitet i den givne behandling.

3.

Kommunikationen og udvekslingen af ideer til, hvordan vi
løfter vores opgaver, skal styrkes. Styrkelse af samarbejdet
mellem kredse, evt. ved udvikling af et intranet, hvor alle
relevante ideer/drejebøger hurtigt kan udveksles.

Hvordan ser Nyreforeningen ud om 5-10 år,
hvis det står til dig?

Jeg ser Nyreforeningen som en stærk patientforening:
Der har mest gennemslagskraft i forhold til antal medlemmer både politisk og mediemæssigt.
Der er nået i mål med brugerinddragelse og brugerindflydelse. Patientstøtteordningen er en integreret del af kredsenes arbejde.
Hvor mange af de projekter der er søsat i disse år vil blomstre
og finde deres form, herunder at vi får velintegreret vores
stendanner-patienter i foreningen.
Hvor sundhedssektoren anser os som ligeværdige sparringspartnere.
Hvor vi har styrket samarbejde med de nordiske søsterforeninger.
Kunsten er at forny Nyreforeningen og samtidig bevare
vores rødder og identitet. Vi skal huske: Vi har et godt og
sundt fundament at udvikle os på. Vi er en patientforening
af patienter, for patienter. Arbejdet i kredsene er vores hovedpulsåre, som giver liv til resten af Nyreforeningen. Det
arbejde ser jeg gerne styrket. Hvis vi gennem vidensdeling
kan styrke kredsene, vil det gavne Nyreforeningen samlet.

Hvorfor skal man stemme på dig?

Mit hjerte er på rette sted, og mit arbejde i Nyreforeningen
er mit hjerteblod og store passion. Opgaven som næstformand skal udføres med omhu og integritet. Jeg besidder de
egenskaber. Jeg er god til at skabe politiske strategier, som
lykkes – henover tid. Jeg holder af at sætte mig ind i nye
sundhedspolitiske områder og videreformidler gerne nyresygdommens udfordringer gennem foredrag, interviews og
undervisning. Jeg har et betragteligt netværk, jeg trækker
på, når Nyreforeningen har behov for det. Jeg vil som næstformand lytte til, hvordan vi bedst fremmer nyresagen.

Lone
Erfaring i Nyreforeningen:
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsesmedlem i Vestsjælland, 4 år
Kredsformand i Vestsjælland, 2 år
Formand for Regionaludvalg Sjælland, 2 år
Hovedbestyrelsesmedlem, 2 år
Forretningsudvalgsmedlem, 2 år
Frivillig hjælper på familiekurser, 4 år

Navn:

Alder:

Bopæl

Lone H

54 år

aar

: Kalun

dborg
Beskæ
ft
Komm igelse: Juri
s
une m
ed spe t i Kalundbo
r
ciale i
socialr g
et

De tre vigtigste sager, Nyreforeningen bør
arbejde med i den kommende tid – og hvorfor:

1.

Den vigtigste sag for Nyreforeningen er, at der bliver gjort noget ved ventelisten til transplantation. Især på Rigshospitalet
er der en meget lang venteliste til at få en ny nyre, og ventelisten er desværre kun blevet længere. De tre transplantationssygehuse - Riget, Odense og Skejby - bør lære af hinanden,
således at der ikke er forskel på, om man hører til det ene eller det andet sygehus. Odense er især god til at skaffe levende
donorer, og Skejby er især god til at skaffe nyrer fra afdøde –
mens Riget kunne lære af både Odense og Skejby.
Nyreforeningen skal arbejde for, at det i praksis bliver muligt
at give en nyre ved anonym levende donation. Der er ikke
noget i lovgivningen, der forhindrer dette, men i dag kræver
lægerne, at donor og modtager kender hinanden. Hvis anonym donation blev muligt, kunne det også være med til at
reducere ventelisten.

2.

Jeg mener, at det er meget vigtigt at styrke patienternes mulighed for at være med til at bestemme forhold i deres egen
behandling. Det er vigtigt, at man som patient får så meget
information, at man er i stand til selv at bestemme, hvilken
type behandling man ønsker.
Det er også vigtigt, at patienterne får indflydelse, når regionerne skal indkøbe nye dialysemaskiner og andet udstyr.
Dialysepatienter tilbringer meget tid sammen med dialysemaskinen. Det er derfor vigtigt, at maskinen fungerer godt
og stabilt. For hjemmedialysepatienter er let betjening vigtig. Dette gælder både for hæmo- og P-dialyse.

Hvordan ser Nyreforeningen ud om 5-10 år, hvis
det står til dig:

Jeg håber, at Nyreforeningen om 10 år vil være en noget
større forening. Flere nyre- og urologiske patienter vil blive
motiverede for at blive medlem, da det har vist sig, at Nyreforeningen skaffer bedre forhold for patienterne.
Nyreforeningen har fået endnu større indflydelse i regionerne og Sundhedsministeriet. Nyreforeningen spørges altid til
råds, når det handler om emner, der berører nyre- og urologiske patienter.
Internt i Nyreforeningen fungerer alle regionaludvalg godt
– og der sker en stor udveksling af erfaringer mellem
både kredse og regionaludvalg på tværs
af landet.

Hvorfor skal man stemme
på dig?

Ved at stemme på mig får medlemmerne af Nyreforeningen en næstformand, der vil arbejde for ovenstående. Jeg er præ-patient og har
derfor både tid og en masse energi,
som jeg fortsat gerne vil lægge i arbejdet i Nyreforeningen – og fremover meget gerne som næstformand.

3.
Der skal være bedre forhold og mere inddragelse af familien,
når et barn eller en forælder bliver nyre- eller urologisk syg.
Det er min holdning, at ligesom forældre naturligt bliver en
del af behandlingen af nyresyge børn, skal også søskende inddrages. Hvis en forælder bliver nyre- eller urologisk syg, skal
børnene inddrages, så der bliver taget hånd om hele familien.
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Hvad kan vi gøre for dig der er

Vi er i fuld gang med at undersøge, hvad
Nyreforeningen kan gøre for unge. Og det
er de unges egne ønsker, der skal danne
grundlag for fremtidige tilbud for unge i
Nyreforenngen.
I den forbindelse har vi lavet et spørgeskema, hvor vi spørger ind til de unges
trivsel, adfærd og ønsker til nye tilbud.

Så er du mellem 13 og 30 år gammel og har
du endnu ikke udfyldt spørgeskemaet, kan
du hjælpe os ved at udfylde det.
Det er online, anonymt og tager kun 7 minutter. Du finder et direkte link til spørgeskemaet på forsiden af Nyreforeningens
hjemmeside, www.nyreforeningen.dk.
På forhånd mange tak for din hjælp!

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, og
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.

12

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.

TillægLandsmøde

Landsmøde
Den 10. – 11. maj på Hotel Scandic i Ringsted

2014
13

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen
•

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

•

Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

•

Revideret regnskab til godkendelse

•

Orientering om indeværende års budget

•

Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår

•

Foreningens fremtidige virke (oplæg ved landsformanden)

•

Fremlæggelse, drøftelse og afstemning vedrørende indkomne forslag

•

Indkomne forslag

•

Valg af landsformand
Indstillede kandidater:
-Hovedbestyrelsen indstiller Jan Rishave

•

Valg af næstformand
Indstillede kandidater:
- Hovedbestyrelsen og Kreds Vestsjælland indstiller Lone Haar
- Hovedbestyrelsen og Regionaludvalg Hovedstaden indstiller Malene Madsen

•

Valg af to interne revisorer

•

Valg af suppleant for intern revisor

•

Eventuelt

Den endelige dagsorden bliver sendt ud til alle deltagere sammen med årsberetning og regnskab for 2013 og kan naturligvis
også rekvireres på sekretariatet af andre interesserede.
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TillægLandsmøde
Program for landsmødet 2014
Lørdag den 10. maj

Søndag den 11. maj

Kl. 10.00 – 10.30
Kl. 10.30		
		
Kl. 12.00		
Kl. 13.00		
Kl. 13.15		
Kl. 15.00		
Kl. 15.30		
Kl. 16.30		
Kl. 16.45 - 17.30
Kl. 19.00		

Kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad
Kl. 09.00		
Åbent hovedbestyrelsesmøde
Kl. 10.45		
Pause
Kl. 11.00		
Åbent hovedbestyrelsesmøde fortsat
Kl. 12.30		
Frokost
		Afrejse

Ankomst
Afskedsreception for afgående landsformand
Stig Hedegaard Kristensen
Frokost
Uddeling af Årets Solfanger
Generalforsamlingen starter
Kaffepause
Generalforsamling fortsat og afslutning
Pause
Gæstetaler – om unge i Nyreforeningen
Middag
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medlemsrejse

Praktiske oplysninger
Mødested: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted,
tlf. 57 61 93 00

Rejseudgifter til og fra landsmødet refunderes for medlemmer af
Hovedbestyrelsen efter gældende regler, se hjemmesiden.

Tilmelding: Tilmeld dig senest den 23. april til Nyreforeningens sekretariat ved at anvende girokortet. Hvis du udelukkende ønsker at deltage i generalforsamlingen, så koster det ikke noget, og du
skal sætte kryds ved Generalforsamling på girokortet og sende det
til Nyreforeningen med dit navn og adresse. Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen og festaftenen, men uden overnatning, så
sæt kryds ved Arrangement 1 på girokortet og indbetal 270 kr. Hvis
du ønsker at deltage hele weekenden, så sæt kryds ved Arrangement
2 på girokortet og indbetal 600 kr. Husk også at krydse af om du
ønsker at overvære hovedbestyrelsesmødet og deltage i frokosten
søndag. Notér evt. bemærkninger på girokortet.

Kontingent: Dit kontingent skal være betalt, for at du kan
deltage i landsmødet eller dele af landsmødet.

Netbank: Hvis du betaler landsmødegebyret via netbank, skal
du bruge samme kontonummer, som der står på girokortet (9272100), men du skal bruge kode 01 (i stedet for kode 82). Husk
desuden at skrive, hvilke arrangementer du deltager i, om du ønsker overnatning osv. Se bagsiden af girokortet.

CAPD-skifteværelse: Husk at sætte kryds ved CAPD-skifteværelse, hvis du ønsker sådan et. Spørg i receptionen, hvor det ligger.

Hovedbestyrelsesmedlemmer: Hovedbestyrelsesmedlemmer og andre, som skal deltage, skal også tilmelde sig til
sekretariatet på mail@nyreforeningen.dk eller tlf. 43 52 42 52.

Særlige hensyn: Hvis der skal tages særligt hensyn, f.eks. i
forhold til gangbesvær, diætkost eller lignende, så husk at oplyse
det til sekretariatet på mail@nyreforeningen.dk eller tlf. 43 52 42 52.
Afbud: Hvis du pga. af sygdom eller lignende bliver forhindret
i at deltage i landsmødet, bedes du give besked til sekretariatet på
tlf. 43 52 42 52 hurtigst muligt, da Nyreforeningen ellers kommer
til at hæfte for dit hotelophold. Melder du afbud senere end 7.
maj, får du ikke din betaling refunderet.

Drikkevarer: Udover kaffe, te og en vand til frokost er drikkevarer for egen regning.
Alle opfordres til at benytte offentlig transport eller aftale fælles
kørsel.

Deltagelse i Landsmødet 2014

Gem denne talon som huskeseddel:

Nyreforeningens
landsmøde 2014

10.-11. maj 2014
på Hotel Scandic i Ringsted
Nørretorv 57, 4100 Ringsted
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på Hotel Scandic,
Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Kryds af for omfanget af din deltagelse:
Generalforsamling
Arrangement 1 (pris 270,- kr.)
Arrangement 2 (pris 600,- kr.)
HB-møde søndag
Sandwich søndag
Ønsker CAPD-skifteværelse

Særlige forhold (f.eks. diabetiker,
gangbesvær, værelsesdeling mv.):

Tilmelding senest 23. april 2014

unge

Ung mad
/ Af Karina Suhr, ungekonsulent
i nyreforeningen

Snakken summede henover grøntsager der blev hakket og pander der
sydede. Der var i det hele taget høj stemning i det store køkken, da 20
unge mødtes for at lave lækre tapas-inspirerede småretter.
Alle retter blev tilberedt fra bunden i to versioner; både i dialysevenlige
versioner og så til transplanterede. Og da alt var færdigt var der festmiddag hvor alle deltagere kunne smage på deres kreationer!
Deltagerne havde en rigtig dejlig aften, og kunne tage hjem mætte og
med ny inspiration til madlavningen. Arrangementet var planlagt af Kristine Lykke Roed samt diætiststuderende fra Professionshøjskolen Metropol, Institut for Rehabilitering og Ernæring.
Fotos: Kristine Lykke Roed og Karina Suhr
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forskning

Foto: Karina Ertmann Krammer

Her ses de forskere som med Nyreforeningens støtte skal
forske i nyresygdomme i fremtiden.

18

Foto: Karina Ertmann Krammer

Stig Hedegaard Kristensen, Nyreforeningens landsformand, har de sidste 18 år siddet i Forskningsfondens
bestyrelse og været med til at beslutte, hvilke projekter der skal støttes. Som dagens sidste taler så Stig bl.a.
tilbage på de år, der er gået og hvor meget der er sket
indenfor forskning i nyresygdomme.

Mange danskere kan få gavn af

forskning i nyresygdomme
/ Af Karina Ertmann Krammer &
Jonas Bruun

Nyreforeningens forskningsfond har i år
uddelt 615.000 kroner til 17 førende danske og internationale forskere, der har
specialiseret sig i nyresygdomme. Her er
et lille udpluk af de projekter, forskningsfonden støtter i 2014:

Tidlig opsporing af en udbredt
sygdom

”Nyresygdom er en af de hyppigste kroniske sygdomme. Studier har påvist, at ca.
10 – 16 % af befolkningen lider af kronisk
nyresygdom. I Danmark er der kun registreret ca. 0,08 %. Det betyder, at mange
med tidlige stadier af kronisk nyresygdom
ikke er registreret”.

Akut nyresvigt i kombination
med indtagelse af flere
lægemidler på én gang

”Forekomsten af akut nyresvigt i Danmark er ukendt. Det anslås, at 1 ud af 5
hospitalsindlagte voksne udvikler akut
nyresvigt under en indlæggelse, og at der
forekommer indtil 2.500 tilfælde med
akut dialysekrævende nyresvigt hvert år.
Tallet menes at være stigende. Det formodes, at kombinationen af flere lægemidler
i samspil med eksisterende sygdom påvirker nyrerne.”
Reservelæge Nicholas Carlson fik tildelt
midler til at undersøge i hvor høj grad
kombinationen af flere lægemidler udløser akut nyresvigt.

Nye muligheder for
nyredonation

”Den teknologiske udvikling inden for
immunologien indebærer nye muligheder for nyretransplantation fra en levende
donor, hvor der ikke er vævs- eller blodtypelighed mellem donor og modtager.
Det giver mulighed for nye relationstyper
mellem donor og modtager.”
Cand.scient Hanne Agerskov fik tildelt
midler til at øge vores viden om den
proces, hvor en kollega, en ven eller en
helt tredje ønsker at donere sin nyre til en
nyresyg.

Speciallæge i nefrologi Belén Redal-Baigorri
fik tildelt midler til at undersøge, hvordan
man kan opspore nyresygdom tidligere.

Foto: Karina Ertmann Krammer

Foto: Karina Ertmann Krammer

”Det giver en særlig motivation at få støtte fra en patientforening som Nyreforeningen,” fortalte Susanne Bro,
som er overlæge på Rigshospitalet og som tidligere har
modtaget støtte fra Nyreforeningens Forskningsfond.

Alle fondsmodtagerne præsenterede deres projekt og fik
derefter overrakt pengene af Thomas Elung-Jensen, som
er næstformand i Dansk Nefrologisk Selskab.
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• Praktisk •

• Krakow •
I perioden 16. – 23. august 2014 afholdes
der ETDSC (European Transplant and Dialysis Sport Championship) i Krakow.
ETDSC er et sportsstævne, for transplanterede og dialysepatienter, hvor man kan
deltage på det niveau, man befinder sig
på. Man skal dog kunne reglerne i den
sportsgren/sportsgrene, man deltager i.
Alle transplanterede og dialysepatienter
kan deltage aktivt i legene. Pårørende er
meget velkomne, men kan ikke deltage i
sportskonkurrencerne.
Følgende sportsgrene er på programmet:
Mini maraton, petanque, beachvolley,
badminton, svømning, bordtennis, cykling, sommer biathlon, bowling, Tennis,
golf, Dart, atletik (100, 200, 400, 800m
løb, højde-, længdespring, kuglestød,
kast osv.). Man skal deltage i mindst én
sportsgren og maks. 5.

20

Udover sportsaktiviteterne er der rigelig
mulighed for at udforske Krakow og det
smukke område som Krakow ligger i. Krakow er Polens gamle kongeby. Her ligger
slottet bygget sammen med domkirken,
hvor alle kongerne blev kronet og begravet. Fra slottet og domkirken, som ligger
på en lille høj kan man se langt omkring
over den nu næststørste polske by.
Byen er meget velholdt, og der er utrolig
mange kirker i bymidten. Enkelte er helt
tilbage fra 1100-1200 årene og de er alle
meget smukke, velbevarede og dækker
mange forskellige ”grene” af den kristne
tro.
Byen har mange gode både store og små
forretninger og nok Europas ældste shoppingcenter midt på den flotteste og mest
centrale plads i byen. Det er på denne
plads, ETDSC planlægger at lave åbningsceremonien.

Der arrangeres dialyse i Krakow, og dialysecentrene er normalt meget fleksible
med hensyn til tidspunkter for dialyse, så
det kan passe ind i det øvrige program.

• Pris •
Prisen for at deltage er ca. 6.500 kr., som
inkluderer ophold på hotel i delt dobbeltværelse, mad hele ugen, transport til og
fra sportssteder, bustur til Zakopane, åbningsceremoni og gallamiddag.
Herudover kommer transport til og fra
Krakow, rejse- og afbudsforsikring hvis
det ønskes, og lommepenge.
Det er muligt selv at transportere sig til
Krakow. Ellers vil der blive arrangeret fællestransport. Det er også muligt kun at
deltage dele af perioden.

• Tilmelding •
Kontakt Marrijanne Lauridsen på mail
marrijanne@hotmail.com eller tlf. 22 93
80 87 (efter kl. 17 på hverdage) for mere
information og tilmelding.
Tilmeldingsfristen er den 26. maj.

Dialyse på Færøerne
I december 1993 begyndte
man at køre hæmodialyse på
Færøerne. Derfor kunne vi
fejre vores 20 års jubilæum i
2013.
/ Af Eva M. Holm, Afdelingsleder ved
amb/G3, Landssygehuset, Færøerne

Da vi startede for 20 år siden, “lejede” vi
os ind på en 3-sengs stue på en medicinsk
afdeling. Vi lagde ud med én patient og vi
havde 2 maskiner. Denne ene patient kørte
dialyse i 1½ år. Derefter var der ingen patienter i et halvt år. Fra september 1995 fik
vi igen patienter, og vi har kørt hæmodialyse lige siden. Behovet for flere pladser er
bare steget med årene, så vi fik en 3-sengstue mere og flere maskiner. Hæmodialysepersonalet arbejdede på skift både på sengeafdelingen og i hæmodialysen.
De første mange år havde vi ingen nefrolog ansat, men der kom konsulenter fra
Rigshospitalet i København, ligesom også
sygeplejersker og diætist kom med fra Riget. Vi var faktisk en satellit til Rigshospitalet.

Ved årskiftet 2004-05 flyttede vi ind i en
ny tilbygning på samme gang, som de
medicinske ambulatorier. Vi blev skilt fra
sengeafsnittet og der blev ansat personale,
der kun arbejdede med hæmodialyse. Det
var dejlige store, lyse og venlige lokaler.
Der var 4 pladser, som var nok dengang,
og vi kørte kun i dagtimerne. Efterhånden
som antallet af patienter er steget, har vi
udvidet til det, vi har i dag, nemlig 6 pladser. Vi har nu også en nefrolog ansat. Han
tilser alle vores nyrepatienter, hæmodialysepatienter og peritonealdialysepatienter.
Vi holder åbent alle dage minus søndag, og vi har åbent 3 aftener om ugen,
mandag, onsdag og fredag. Om aftenen
og lørdage har vi kun 5 pladser åbne på
grund af bemandingen. Hvis der er op til
5 patienter i gang, er vi 2 på vagt, og hvis
der er 6 patienter, er vi 3.
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Vore patienter får mad 2 gange i de 4-5
timer, de er i dialyse. Dagholdet får morgenmad og varm mad kl. 12, aftenholdet
får et mellemmåltid kl. 16 og smørrebrød
som aftensmad.
Vi kan godt tilbyde gæstedialyse, hvis vi
har plads til det. Det er bare ikke så nemt
for os at give grønt lys lang tid i forvejen. Men man kan altid kontakte os med
en forespørgsel. Det koster ikke noget at
komme i hæmodialyse, hvis man kommer fra de skandinaviske lande. Patienter
udenfor skandinavien betaler for behandling.

I mange år rejste vore patienter til Danmark for at få lagt karadgang, både dialysekatetre og fistler. I dag bliver der lagt kateter heroppe, mens fistlerne stadig bliver
lavet i Danmark, da vi ikke har karkirurgi
på Færøerne. Dog er der blevet lavet et par
fistler heroppe, fordi vi har været så hel-

Udsigten fra dialyseafdelingen i Torshavn. Foto: Anna Maria Mortensen
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dige, at en konsulent, som kan lave fistler,
har haft ophold i Torshavn.

Landssygehuset i Torshavn. Foto: Herman Jacobsen
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Fra København til Ringkøbing, fra Haderslev til
Aalborg er Nyreforeningens frivillige på gaden
den 3. maj for at markere Nyrernes Dag. De fleste
kredse på Sjælland er gået sammen om at tænde
lys og sige tak til donor. I resten af landet uddeles
der donorkort og blomsterfrøposer, for at så et frø
til eftertanke og stillingtagen til organdonation.
Hvis man ikke har fået udfyldt et Donorkort er
chancen der lørdag den 3. maj, når Nyreforeningen igen markerer Nyrernes Dag landet over.
Sædvanen tro er Nyreforeningens frivillige på gaden for at uddele donorkort og blomsterfrø og for
at få en snak om organdonation og vigtigheden af
at tage stilling til dette vanskelige emne.

Tænd et lys for donor

Men nogen har taget stilling og nogen har givet
en nyre enten som levende donor eller som afdød.
Disse mennesker vil Nyreforeningens kredse på
Sjælland gerne sige tak til. Derfor tændes der lys,
den 3. maj, på Vor Frue Kirkeplads i København.
Til arrangementet vil der også være musik, taler
og prominent besøg.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i Nyrernes Dag i København, kan du (ligesom sidste
år) tænde et lys for donor på danmarkskortet på
www.nyreforeningen.dk. Det gør du ved at sende
en mail med titlen ”Tak til donor” til mail@nyreforeningen.dk med din hjemby og gerne et par
ord om, hvorfor du tænder lys.
Vi opdaterer løbende om alle arrangementerne
på Nyrernes Dag på hjemmesiden og Facebooksiden.
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Kontaktoplysninger
Sekretariatet

Forretningsudvalget

Direktør
Sven Gerner Nielsen
Træffetid: Hverdage kl. 10-14
Direkte nummer: 22 60 20 11
E-mail: sgn@nyreforeningen.dk

Landsformand
Stig Hedegaard Kristensen
Tlf.: 40 27 60 06
E-mail: shk@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

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

Medlemssekretær
Birgitte Makholm
Træffetid: Tirsdag og fredag kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 44
E-mail: bm@nyreforeningen.dk

Bent Nielsen
Tlf.: 45 82 14 00
E-mail: bellisbakken@mail.dk

Kontorassistent
Tina Svitzer
Træffetid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 45
E-mail: ts@nyreforeningen.dk
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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
Projektmedarbejder
Jonas Bruun
E-mail: jonas.bruun@nyreforeningen.dk
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Nordjylland 98 38 33 72
Gunner Nielsen
Urfuglevej 5 • 9230 Svenstrup
E-mail: gunner.nielsen@gmail.com
Viborg 97 52 97 57
Jan Brinch-Møller
Strandvejen 19 • 7800 Skive
E-mail: jan@brinch-moller.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@nyreforeningen.dk

Sønderjylland 41 42 36 21
Edith Nielsen
Ribesvej 15, Havnbjerg • 6430 Nordborg
E-mail: edithnielsen@danbonet.dk
Fyn 31 23 37 35
Karin Wermuth
Provstebakken 9B • 5200 Odense V
E-mail: trunte-1973@hotmail.com
Vestsjælland 50 99 11 91
Lone Haar
Esbern Snares Vej 45, 1. tv. • 4400 Kalundborg
E-mail: lone.haar@hotmail.com
Storstrømmen 55 34 41 07
Mogens Bo Birch
Amalievej 26, st. • 4760 Vordingborg
E-mail: bo-birch@mail.dk
Roskilde 32 17 43 70
Charlotte Jensen
Bygmarken 9 • 2680 Solrød Strand
E-mail: csj.nyreforeningen.roskilde@gmail.com
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
C.F. Richsvej 78 • 2000 Frederiksberg
E-mail: frahm@vip.cybercity.dk
Bornholm 21 76 22 17
May-Britt H. Sauerberg (konst.)
Gammeltoft 36, lejl. 35 • 3790 Hasle
E-mail: maybrittsauerberg@gmail.com
Færøerne 00298 375200
Nordleif vid Krógv
Eidisvegur 6 • FO-850 Hvalba
E-mail: soljuflog@live.dk
Nyrelinjen
Har du brug for en at tale med, så ring til
Nyrelinjen på tlf.: 43 52 42 52

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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Det sker lokalt i

Her kan du se, hvilke aktiviteter der sker i Nyreforeningen i dit nærområde.
3. april		

Kreds Østjylland: Fejring af 50-året for den første nyretransplantation i Danmark

10. april		 Kreds Bornholm: Bowlingaften med spisning kl. 16.45, tilmelding senest d. 2/4 til
Maybritt Sauerberg på mail maybrittsauerberg@gmail.com
26. april		

Kreds Vestsjælland deltager i Sundhedsmesse i Kalundborg (Hallerne)

3. maj		

Nyrernes dag i alle kredse

3. maj		

Kreds Østjylland: Nyrernes Dag på Bernhardt Jensen Plads, Aarhus

3. maj		

Kreds Sydøstjylland: Nyrernes dag i Bryggen, Vejle, kl. 10 – 13

6. maj		 Københavns Omegnskreds: Samværsgruppen mødes kl. 18.30 i Kulturcentret,
	Poppel Alle 12, 2630 Tåstrup
25. maj		

Kreds Roskilde: Sommertur til Den Blå Planet

25. maj		

Københavns Omegnskreds: Skovtur til Museum for Søfart i Helsingør

1. juni		

Kreds Østjylland: Sommerudflugt til Ree Park

1. juni		

Kreds Sydøstjylland: Brunch på Hotel Koldingfjord kl. 11

3. juni		 Københavns Omegnskreds: Samværsgruppen mødes kl. 18.30 i Kulturcentret,
	Poppel Alle 12, 2630 Tåstrup
21. juni		

Kreds Vestsjælland deltager i Sundhedsdag i Holbæk (Ahlgade)

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

