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Manu Sareen om at være pårørende

”Jeg synes virkelig, der fulgte meget ensomhed med den sygdom”

LÆS BL.A. OM: 6 gode råd til pårørende • Brugervenlige dialysemaskiner • Danske medaljer i Krakow
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Pårørende er en vigtig del af Nyreforeningen
I vores sygdomsprægede verden er de
pårørende utroligt vigtige. Ved sygdom er det nemlig hele familien og
vennekredsen, der bliver berørt. Vi
bliver ramt af smerter, funktionsnedsættelse, fyring mm. og kan forholde
os til dét. Det er noget helt andet med
pårørende, som må se deres kære have
det dårligt og blot se på fra sidelinjen.
Det er de pårørende, der skal være
med til at hjælpe os gennem kriser og
sygdomsperioder. De skal stå mål med
alle vore store og små problemer, uden
at fokus kommer på de pårørende selv.
Hvornår har du sidst spurgt til, hvordan den pårørende har det? Vi spørger
altid til den syge, men uden pårørende
ville mange af os være ilde stedt.

en typisk bemærkning er: ”Gud, gør
din også det”. Pårørende opdager, at de
ikke er alene, men at der er andre, som
har de samme udfordringer.

Der er rigtig mange problemstillinger,
der dukker op, når man bliver pårørende til en nyre- eller urinvejssyg.
Pårørende bliver påvirket følelsesmæssigt, og samtidig skal de lytte til den
syges problemer, stille spørgsmål, være
nærværende og stå klar med en skulder, der kan grædes ud ved. Det bliver
tit op til den pårørende at ordne alt
det praktiske med f.eks. økonomi, job,
madlavning og rengøring. Derfor skal
vi beskytte de pårørende og sørge for,
at de ikke trækker et større læs, end de
kan klare.

Pårørende til donorer

”Gud, gør din også det”

I Nyreforeningen har vi gennem mange år godt vidst, at de pårørende var
vigtige. Vi har pårørendegrupper nogle steder i landet. Vi har kurser for børnefamilier og par, hvor problemstillingerne kommer frem, og man udveksler
erfaringer. I mange år har vi haft rejser,
hvor vi samler de pårørende, når de nyresyge er i dialyse. Her bliver utallige af
de pårørendes udfordringer vendt, og

Nyreforeningen sætter nu endnu mere
fokus på de pårørende. Vi har udgivet
en pjece til pårørende, som handler
om deres problemstillinger. Vi har
nedsat et udvalg, der skal arbejde med
at varetage de pårørendes interesser i
foreningen og i samfundet. Og i dette
nummer af Nyrenyt er der fokus på
pårørende, bl.a. med en artikel om socialminister Manu Sareen og hans oplevelser som pårørende til en nyresyg,
om pårørende under pres og gode råd
til pårørende.
Den nationale handlingsplan for organdonation, der blev vedtaget i Folketinget for nogle måneder siden, har
ligeledes taget hånd om de pårørendes
problemstillinger. Her tænkes på de
pårørende i forbindelse med donation ved hjernedød samt pårørende i
forbindelse med levende organdonation. Der bliver taget initiativer til at
hjælpe og støtte samt følge op
på, hvordan en levende donor har det efter en donation. Her bliver donor jo

pludselig både patient og pårørende i
en periode.
Undersøgelser viser, at syge mennesker
får bedre behandling og føler sig mere
trygge, hvis deres pårørende er involveret i beslutninger om behandlingen.
Derfor er det utroligt vigtigt, at al behandling også medindtænker de pårørende. Det kan det danske sundhedsvæsen sagtens blive meget bedre til.
Jeg vil her blot påpege pårørendes
enorme betydning for at skabe livskvalitet for et menneske med en nyreeller urinvejssygdom. I er uundværlige
for os, der må leve med en kronisk sygdom, og det må vi aldrig glemme.

Indhold
Manu Sareen s. 4

Tatoveringer s. 15

4

Bryd ensomheden

7

Kort nyt

8

At være nær pårørende

9

6 gode råd til pårørende

10

Dialysekonference 2015 + Ny medicin app

11

Danske medaljer i Krakow

12

Hvorfor indkøbes der ikke specifikke HHD maskiner?

14

Når passion & velgørenhed mødes

15

Tatoveringer og nyretransplantation

16

Tidlig opsporing af nyrefunktionspåvirkning

18	Boganmeldelse
19

Kontaktoplysninger

20

Det sker lokalt i Nyreforeningen

Tidlig opsporing s. 16

KOLOFON
REDAKTION

FORSIDEFOTO
Karina Ertmann Krammer

REDAKTIONSUDVALG

ANNONCER
Tel.: 43 52 42 52

Jan Rishave, ansvarshavende redaktør.
Jan Rishave, Sven Gerner Nielsen, Karina Ertmann
Krammer, Karina Suhr, Glenn Sloth Rasmussen, Anna
Haar og Maria Helene Olesen.

Redaktionelle Betingelser

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

layout & grafik
Karina Suhr
Trykkeri
KLS Grafisk Hus A/S
OPLAG
4.500
DEADLINE for næste Nyrenyt:
5. november 2014.
Materiale kan sendes direkte til:
mail@nyreforeningen.dk

Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary,
protektor for Nyreforeningen
Foto: Steen Evald

3

Brydensomheden
Manu Sareen fortæller om
pludselig i en ung alder at
blive pårørende til en dialysepatient, da morens nyrer står
af. Han fortæller desuden om
morens ensomhed, og hvordan hans oplevelser som pårørende har indflydelse på det
menneske, han er i dag.
/ Af Karina Ertmann Krammer

”Jeg tror måske, det er lidt et tabu, men
noget af det, der slog mig mest, var den
ensomhed, der fulgte med sygdommen.
Både fysisk, men også psykisk ensomhed.
Psykisk forstået på den måde, at min mor
var alene med sygdommen. Der var f.eks.
helt vildt mange restriktioner, da hun var
i dialyse, og det var så synd for hende.
Når vi skulle noget socialt, så drak vi andre cola, mens hun sad der og suttede på
en isterning. Den fysiske ensomhed opstod, når hun skulle transporteres til og
fra dialyse, og hun sad der og ventede så
mange timer hver gang. Jeg synes virkelig,
der fulgte meget ensomhed med den sygdom,” fortæller Manu Sareen som noget af
det første.
”Jeg talte selvfølgelig lidt med hende om,
hvordan hun havde det, men ensomhed er
noget, man nødigt taler om. Der er mange
ting, man ikke siger, som man bare prøver
at forstå,” husker Manu.
Manu var i starten af tyverne, da moren
blev syg, og han var netop flyttet hjemmefra. Hun blev syg på en rejse til Indien.
Han husker ikke præcist hvordan og hvor4

for, men han husker følelsen af, at livet
ændrede sig.
”Fra det ene sekund til det andet – bogstaveligt talt – blev hendes liv ændret, og det
gjorde mit også. Så begyndte en rejse på
flere planer. På det psykologiske plan skal
man vænne sig til rent identitetsmæssigt at
agere på en ny måde i livet, at være på en
ny måde i livet. Det skal man som patient,
men også som pårørende. Hvad fanden
gør man, hvad er op og ned? Det er altså
hårdt! Samtidig træder du ind i en helt ny
verden. Jeg kan huske, hun fik dialyse på
Hvidovre, og når jeg taler om en ny verden,
så er det det, jeg mener. Du træder ind i et
rum med maskiner der kører, og folk der
sidder bundet op til maskinerne – det var
nærmest som en science fiction film. Det
var ret vildt,” husker Manu Sareen.

huske lægen. Den her store fyr med kæmpestore hænder, der stod foran mig, og jeg
tænkte, hvordan pokker får han nogensinde syet en nyre ind i min lille mor. Så
fik hun hjertestop midt i det hele og skulle
genoplives. Det var en voldsom, men også
en eksistentiel oplevelse. Du bliver virkelig konfronteret med livet og døden. Der
er både glæden over, at der er en, der vil
donere en nyre, og samtidig sorgen over,
at der er en, der er død. Samtidig var det
enormt smukt. Jeg mener virkelig, at der
er noget smukt ved, at et organ kan leve
videre i et andet menneske,” siger Manu.

Efter noget tid i dialyse bliver Manu Sareens mor tilbudt en ny nyre. Det er i
1992, ”midt under EM i fodbold”.

“

”Så gik det babu-babu ud til Herlev. Det
glemmer jeg aldrig. Man kommer til at
tænke over nogle af de etiske aspekter i livet, når man bliver ringet op og får at vide,
der er en, der er død, som har doneret sine
organer. Det er jo virkelig dramatisk. Og
jeg var nysgerrig efter at vide, hvem pokker den person var. Jeg tænkte meget over,
at der sidder nogen lige nu og er kede af
det, fordi de har mistet en. Vi fik ud af
personalet på hospitalet, at det var et ungt
menneske, og bare at vide dét var meget
underligt.

Senere i livet har Manu tænkt meget over,
om han selv burde have givet sin mor en
nyre. ”Det var ikke noget, jeg spekulerede
over dengang, og der var ikke nogen, der
spurgte mig. Når man er i starten af tyverne, er det ikke lige det, man tænker på,
men jeg har selvfølgelig tænkt på det siden. Jeg ville gerne have givet min mor en
nyre. Tænk hvis jeg kunne have afhjulpet
hende dialysen i nogle år? Omvendt tror
jeg også, at det er en voldsom situation at
blive sat i, især når man er så ung, så det
er svært.”

En nyretransplantation i 1992 – jeg ved
ikke, om det er nemmere nu – men jeg
syntes, det var meget voldsomt. Jeg kan

Der sker en stor forandring, da Manus
mor går fra dialysen til at få en ny nyre.
Men hun er også plaget af komplikationer.

Konfrontation med liv og død

Jeg synes virkelig, der
fulgte meget ensomhed
med den sygdom

portrættet

Om Manu Sareen
TT 46 år
TT Minister for børn, ligestilling,

integration og sociale forhold

TT Uddannet socialpædagog og
konfliktmægler

TT Skriver bøger, bl.a. serien af

børnebøger om Iqbal Farooq
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potrættet

Manu ville gerne have været der endnu
mere for sin mor, men han vidste ikke
rigtigt hvordan.

Foto: Karina Ertmann Krammer
Manu Sareens oplevelser som pårørende følger ham stadig – også på ministerkontoret, hvor bl.a.
arbejdet med ensomhed er vigtigt for ham.

”Det var fantastisk at se, hvordan hendes
liv ændrede sig, da hun fik nyren. Den
fungerede, og det gik rigtig godt. Men
der stødte også komplikationer og andre sygdomme til, selvom hun var transplanteret. Det, syntes jeg, næsten var det
værste. Det er svært at være vidne til et
menneske med smerter, det er en sygdom med mange lidelser. Normalt er vi
syge et stykke tid og så bliver vi raske,
men det her er en sygdom som varer ved,
og selvom man får en ny nyre, varer den
jo stadig ved,” siger Manu Sareen.

Min mors sygdom påvirker mit
arbejde i dag

Manu Sareens mor havde nyren nogle
år, men så afstødte hun den. Hun fik en
nyre mere, som hun levede med, indtil
hun døde for fem år siden. Den rejse,
som startede for Manu, da han med ét
begyndte et liv som pårørende til en nyresyg, slutter ikke med morens død.
”Det sjove ved det her er – og det gælder garanteret også andre pårørende – at
det har påvirket mig meget som person.
Og nu kommer det også til udtryk i den
politik, jeg er med til at lave. For det første er jeg selvfølgelig organdonor, og det
ville jeg ønske, at mange flere var. For det
andet så er jeg meget optaget af ensomhed. Vi skal f.eks. lave et stort projekt om
ensomhed med Ældre Sagen. Og det er
6

ikke kun overfor ældre, men ensomhed
generelt, der optager mig. Der føler jeg
en direkte linje til det, jeg har oplevet
med min mor. Jeg ved, hvad det vil sige
at føle sig ensom. Det er rart, at min
mors tragedie på en eller anden måde
nu resulterer i noget godt, det er jeg rigtig glad for.”

“

Jeg ville gerne have
været inddraget meget
mere, fordi jeg ved,
det ville have givet
mig et tættere forhold
til min mor.

Jeg ville gerne involveres

Manu vender tilbage til det med ensomheden. ”Min mor var pga. komplikationer indlagt utallige gange. Der følger en
ensomhed med – en alenehed – for hun
tilbragte mange timer på hospitalet. Jeg
prøvede selvfølgelig at være der så meget
som muligt, men det er godt nok svært,
for man ved et eller andet sted, at det aldrig nogensinde er nok.”

”Jeg ville gerne have været inddraget meget mere, fordi jeg ved, det ville have givet
mig et tættere forhold til min mor. Jeg vidste bare ikke, hvor jeg skulle tage fat, hvor
jeg skulle gå hen eller hvad jeg skulle gøre.
Derfor var det først sent, jeg kom ud og
så dialyseafdelingen. Det var spændende
at se dialysemaskinerne, men det var også
voldsomt at se min mor blive koblet til sådan et apparat. Jeg ville ønske nogen kunne have hjulpet mig og fortalt mig, hvad
jeg kunne have gjort for min mor.”
Manu Sareen har tidligere udtalt sig til
Politiken i debatten om, hvor meget de
pårørende skal inddrages. Her siger han:
”Rygraden i velfærdssamfundet er, at det
offentlige klarer opgaverne. Men hvis en
pårørende frivilligt gerne vil løse en opgave for at komme tættere på for eksempel
sin gamle mor, er det positivt.”
Manu Sareen mener dog, at man altid skal
have mulighed for at sige nej, hvis der er
opgaver, man ikke magter som pårørende.
Han opfordrer desuden pårørende, der
har overskuddet, til at byde sig mere til og
sørge for at blive inddraget i beslutninger
og f.eks. tage med på afdelingen.
”Den, som er syg, siger ikke nødvendigvis
selv til og beder dig om at tage med på hospitalet eller beder om hjælp på andre måder. Så tag skridtet og bryd ensomheden.
Det er helt klart det, jeg har lært, og som
jeg ville tage med, hvis jeg skulle igennem
det her igen,” slutter Manu Sareen.

kort nyt

Selfcare-dialyse i Holbæk skal udvides

Gratis influenzavaccine

I 2015 vil Region Sjælland gennemføre et projekt, hvor selfcare hæmodialysen på Holbæk sygehus skal udvides fra 11 til
20 dialysepatienter. Der er afsat 4,5 mio. kr. til projektet.

Efteråret er over os, og influenzasæsonen er så småt i gang
igen. Ligesom sidste år har blandt andre mennesker med kronisk nyresvigt mulighed for at få en gratis vaccine. I alt er der
afsat 91 mio. kr. på finansloven for 2014 til vaccinationerne.

Det er resultatet af budgetaftalen i Region Sjælland, som Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre samt
Liberal Alliance blev enige om i starten af september.
Baggrunden er det voksende behov for dialysepladser, fordi
dialysepatienter lever længere og flere bliver tilbudt dialysebehandling.
Ønsket om en udvidelse af selfcare-afdelingen var et stort ønske hos Nyreforeningens regionaludvalg Sjælland.

”For langt de fleste er influenza en ufarlig sygdom, men for
en række persongrupper – for eksempel ældre, gravide og
kræftramte børn – er det en god idé at få en vaccine, fordi de
er mere udsatte. Derfor er jeg glad for, at vi igen kan tilbyde
dem gratis vaccine,” siger sundhedsminister Nick Hækkerup.
Den gratis vaccination gælder fra den 1. oktober 2014 og året
ud.

Hvem kan få influenzavaccination?
•

Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år.

•

Førtidspensionister.

•

Visse kronisk syge, bl.a. nyresvigt og diabetes, efter en
lægelig vurdering.

•

Personer med svær overvægt efter en lægelig vurdering.

•

Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza
udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

•

Gravide i 2. og 3. trimester.

•

Personer, der deler husstand med en syg i behandling.

...det diskuterer vi på
•

Jeg går i dialyse og er på venteliste til en nyre. Min pige på 7 år bekymrer
sig meget om mig, er der nogen der kan komme med input til, hvordan
jeg taler med hende om det hele?

•

Jeg har lige fået fjernet en nyresten og har et kateter i nu. Jeg vil høre, om
der er nogle, der har erfaring med selv at fjerne det?

•

Er der nogen, der ved, om nedsat nyrefunktion kan være årsag til kløende
hænder og fødder?

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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pårørende

At være nær pårørende
At være nær pårørende, familie eller en meget nær ven, til
en nyresyg er i mange tilfælde
svært. Hvordan skal man
holde sammen på alt det, man
pludselig skal forholde sig til?
/ Af Karen Marie Riis, medlem af Nyreforeningens Pårørendeudvalg

Som pårørende til en nyresyg gennem
mange år, har jeg efterhånden en del erfaring med at være pårørende. Jeg møder
også rigtig mange andre pårørende, dels
som medlem af bestyrelsen af Nyreforeningen Vestjylland, men også som rejseleder på foreningens udlandsrejser.

Mange kaotiske tanker

Som pårørende står man med mindst ligeså mange kaotiske tanker som den, der
er syg.
Har jeg forstået, hvad det er, der sker med
den syges organisme, hvornår er dialysebehandling en realitet, hvor mange dage
og timer skal man i dialyse, hvordan foregår en dialyse egentlig, og er det noget
man kan dø af?

...Vidste du at
nyrelinjen også er
for pårørende?

8

Er der mulighed for transplantation, hvor
skal en eventuel ny nyre komme fra, og har
vi nogen i vores familie, der eventuelt vil
give en nyre? Hvordan foregår det overhovedet, og kan man i det hele taget leve med
bare én nyre?
Hvordan får vi informeret vores børn,
hvordan reagerer den øvrige familie og
nære venner, kan vi forvente, at de forstår
den nye tilværelse, vi nu befinder os i?
Hvordan forholder den nyresyges arbejdsplads sig til de nye omstændigheder, hvad
hvis man bliver fyret? Hvordan reagerer
min egen arbejdsplads, er der forståelse
for, at jeg i perioder er ked af det og for, at
det kan være nødvendigt at tage fri til at
følge patienten til behandlinger og samtaler på hospitalet?
Kan vi blive boende, hvor vi bor, eller er
det nødvendigt at skifte bopæl?
Er det naturligt at føle sorg, vrede og afmagt når ens kære ikke har det godt – og
hvordan klarer jeg det?
Alle disse tanker – og flere til – har de
fleste af os nok haft på et eller andet tidspunkt. Det er helt normalt. Vi tackler dem

Ring til Nyreforeningens
sekretariat på tlf. 43 52 42 52
på hverdage kl. 10-14

forskelligt, men det er for de fleste en stor
lettelse at opleve, at andre pårørende har
det på samme måde.

At møde andre i lignende
situationer

Som bestyrelsesmedlem har jeg været i
kontakt med rigtig mange andre pårørende, hvilket har været en stor fornøjelse.
Mange pårørende har i løbet af årene ringet til mig for at få en snak, og andre gange
har kontakten været gennem en pårørendegruppe, som kredsen har etableret.
Som rejseleder har jeg nok haft tættest
kontakt med andre pårørende. Her bor vi
side om side i 7 eller 14 dage. Det er her,
man lidt efter lidt lukker mere og mere op
for hinanden om ens egen situation. Det er
også her, jeg oplever virkelig lettede pårørende, som erfarer, at andre pårørende er
i nøjagtig samme situation som dem selv.
Som medlem af Nyreforeningen kan man
deltage i mange fremragende kurser, som
netop handler om nyrepatienter og pårørendes situation. På disse kurser møder
man ligestillede, og samtidig får man en
masse informationer, som gør, at man føler sig bedre klædt på til fremtidens udfordringer.

6
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gode råd til pårørende

Vær til stede og lyt til hinanden
Lyt til de frustrationer og bekymringer
I hver især måtte have. Støt op om
hinanden og giv plads til, at man kan
have en sur dag.

2

Tal om det praktiske
Hvilken slags hjælp har I brug for? Hvem
kan gøre hvad? Husk på at den nyresyge
også har ressourcer som kan og skal udnyttes. Støt op om hinanden, så alle får
det bedste ud af situationen. Vær åben
overfor at prøve nye ting, som kan hjælpe
i forhold til sygdommen og hverdagen.

3

Tal om andet end sygdom
Husk at livet er meget mere end sygdom.
Det styrker følelsen af kontrol og overskud, når man ’glemmer’ sygdommen
og taler om, eller gør, andre ting. Sørg
for at der engang imellem er plads til
glæde og humor. Det er sundt at grine,
også af de ting, som man ellers ikke
”må” grine af.

4
5

Vær positiv
Giv udtryk for, når I ser, at den anden
klarer sig godt.

Søg hjælp om nødvendigt
Hvis der er ting, som I ikke kan tackle
som par eller familie, så se på muligheden for at få professionel hjælp fra læge,
sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog
og/eller diætist.
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Tal med andre pårørende
Mange pårørende har stor glæde af at
tale med andre pårørende og udveksle
erfaringer. Du kan ofte finde både støtte og gode idéer til at få hverdagen til
at køre lidt bedre ved at tale med andre pårørende. Du kan også være med
til at dele ud af din egen erfaring om,
hvordan du får livet som pårørende til
at fungere. Det er helt almindeligt, at
pårørende finder ud af, at mange af deres sorger og bekymringer ligner dem,
som andre pårørende til nyresyge har
– også selvom man ellers ikke har kunnet finde genklang for dem andre steder. I mødet med andre pårørende har
du også mulighed for at komme af med
nogle af de sorger og frustrationer, som
du ellers godt kan komme til at brænde
inde med. Der vil typisk være andre,
som er i samme situation eller som er
kommet godt igennem netop den fase,
og som derfor kan hjælpe dig med et
andet perspektiv.
Du kan komme i kontakt med andre pårørende gennem Nyrelinjen,
Nyreforeningens kurser, Facebookgruppen ”Pårørende til nyresyge”
samt lokale kredsarrangementer og
pårørendegrupper.

Du kan læse mere om at være pårørende i denne pjece, som
du finder på www.nyreforeningen.dk under publikationer.
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Dialysekonference 2015

<<

Hotel og konferencecenter Sinatur Nyborg den 28. januar.
Læger, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter og andet fagpersonale
omkring nyresygdomme.

Årets tema er:

Brugerinddragelse

Invitation og program bliver sendt ud senere på året og kan ses
i i decemberudgaven af Nyrenyt. Vil du tilmelde dig allerede nu,
kontakt Birgitte Makholm på tlf.nr.: 50 93 59 44 eller mail:
bm@nyreforeningne.dk

Reserver allerede nu onsdag den 28. januar.

Hold styr på medicinen
Som daglig bruger af medicin kan det være
svært at bevare overblikket over, hvornår tabletter og anden medicin skal tages, og hvordan du reagerer på medicinen for eksempel
i form af bivirkninger. Derfor har apoteket
lanceret en ny app – Medicinhusker –
som blandt andet giver påmindelser om
den medicin, der skal tages.

Find Medicinhusker- APP’en
i App Store og Google Play.
Den er gratis

10
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Hvorfor indkøbes der ikke
I foråret 2014 skrev vi bachelorprojekt om hjemmehæmodialyse (HHD). Projektet blev
foreslået af Nyreforeningen,
og målet var at komme med et
forslag til, hvordan hjemmehæmodialyse kan gøres lettere
for hjemmepatienter.
/ Af Laura Fokdal og Anna Heuschkel, design-ingeniør studerende, DTU

For os var første skridt at forstå hvad dialyse, hjemmedialyse og dialysemaskiner
er. Ingen af os har en baggrund, hvor vi før
har beskæftiget os med denne sygdom.

Én maskine til to forskellige
verdener

De brugere, vi har besøgt hjemme, har
det fælles træk, at de ikke anser sig selv
som syge: ”Jeg er ikke syg, jeg ser det
mere som mit handicap” (Mogens, HHD
patient). De føler sig friske, og de har
alle et ”drive” der gør, at de er kommet i
HHD. Et fælles træk er, at det krævede,
at de selv pressede lidt på på deres hospitalsafdeling, før de fik lov til at komme i
HHD. De har alle et ønske om at kontrollere deres egen hverdag: ”Tid og planlægning bliver meget vigtigt for en dialysepatient” (Malene, HHD patient). Det giver
en større følelse af frihed at have maskinen hjemme, og det er tydeligt, at ingen
patienter dialyserer på samme måde, når
først maskinen er i hjemmet.
På vores besøg hjemme hos HHD-brugerne blev den største problemstilling
hurtigt klar for os;
Ved HHD får patienten hospitalets hæmodialysemaskine med hjem, og der opstår en konflikt, når hospitalsmaskinen
skal fungere i patientens eget hjem, og
patienten selv skal betjene maskinen. På
hospitalet er det sygeplejersken, der er
brugeren, hvor det i hjemmet er patienten
selv. Det betyder bl.a., at hjemmet skal tilpasses dialysemaskinen og ikke omvendt.

At have en hæmodialysemaskine i hjemmet optager rigtig meget plads. Maskinen
i sig selv optager næsten et helt værelse,
når den er i brug, men kræver også opbevaring af slanger, saltvand, sterile servietter, vat etc. Meget af tilbehøret skal
opbevares i samme rum som selve maskinen da det benyttes hver gang. De fleste
har yderligere et ”fjernlager”, da varerne
leveres en gang om måneden. Maskinen
kræver adgang til vand, afløb og strøm og
plads til et vandanlæg på størrelse med en
almindelig vaskemaskine. Desuden passer maskinen absolut ikke ind i et hjem,
da den er meget hospitalsagtig i farve, udformning og materialevalg.
Maskinen har mange irrelevante funktioner for HHD-patienter, der gør opstart og
afslutning længere end nødvendigt. Ved
afholdelse af en brugerworkshop gennemgik vi alle trin en Gambro AK 96 kræver
ved opstart og nedtagning. Her blev det
klart, at kun ca. halvdelen af funktionerne
på maskinen er vigtige for HHD-brugeren. En anden konsekvens af de mange
trin er, at det kun er patienten selv, der
kan gøre maskinen klar, og det er derfor
ikke muligt for familiemedlemmer eller
partnere at starte maskinen op.
I vores besøg på de forskellige afdelinger
på hospitalerne blev det tydeligt for os, at
flere ting har indflydelse på om en patient
kommer i HHD. For det første er HHD
ikke en mulighed for alle patienter. For at
komme i HHD skal man kunne styre sin
egen behandling, herunder stikke sig selv,
samt klargøre og nedtage maskinen selv.
Men om en patient bliver introduceret for
muligheden for at forsøge sig med HHD
er meget afhængigt af, hvilke sygeplejer-

< Kortet viser, hvilket mærke dialysemaskiner de
enkelte regioner har indkøbt.
12

specifikke HHD-maskiner?
sker der er på afdelingen. Nogle sygeplejersker følger manualer og protokoller for
at undgå fejl og har svært ved at lægge disse fra sig. Yderligere har nogle sygeplejersker svært ved at foreslå hjemmedialyse,
da det vil medføre færre patienter på afdelingen. Kulturen på afdelingen og hvor
villig man er til at lade patienten overtage
dele af processen, er meget afgørende for
om patienter kommer i hjemmedialyse.
De fleste dialyseafdelinger har kun åbent i
dagtimerne. De største af afdelingerne har
også nogle aftenåbningstider. Det er derfor ikke muligt at gå i natdialyse, så længe
man er i dialyse på et hospital. Det er en
af grundene til, at natdialyse ikke er særlig
udbredt i Danmark, og at patienter ikke
bliver sendt hjem i natdialyse.

Indkøbsprocessen nu og i
fremtiden

Regionerne indkøber maskinerne til hospitalerne, men de samme maskiner anvendes også til HHD. Vælger en region
derfor at skifte maskinerne på hospitalet
til et andet mærke, skal HHD-patienterne
også skifte og gennemgå en ny oplæring.
Grunden til, at den samme maskine skal
fungere i både hjemmet og på hospitalet,
bunder i indkøbsprocessen. Indkøb af
dialysemaskiner foretages af regionerne
med hjælp fra en ekspertgruppe (brugergruppe) bestående af sygeplejersker og
læger. Der er et økonomisk incitament for
regionerne i at sende patienter hjem samt
en diskurs i samfundet for selvhjulpne patienter, der peger mod indkøb af specifikke HHD-maskiner. Men det er ikke noget,
de blot kan gøre uden ekspertgruppens
samtykke. Eksperterne anser sig selv som
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brugere af maskinen. De stiller krav og
kriterier til funktioner og nem betjening
i ståhøjde, uden at tænke over at HHDpatienter ikke har samme behov for funktioner på maskinen.

ting kan forbedres. Men vi er ikke i tvivl
om, at vi selv ville vælge hjemmehæmodialyse hvis vi i fremtiden bliver ramt af
nyresvigt.

Det er Nyreforeningens ønske at få mulighed for at indgå i liciteringsprocessen og
have mandat, når indkøb af nye maskiner
skal foretages. Nyreforeningen (som repræsentant for hjemmepatienterne) vil på
den måde kunne gå ind og argumentere
for, at der er et behov for indkøb af to forskellige dialysemaskiner. Én til hjemmebrug og én til hospitalsbrug. Det kunne
måske medvirke til opstilling af nye krav
og kriterier til maskinerne. Det er dog
stadig afgørende at have læger og sygeplejersker med i indkøbsprocessen, da det er
dem, der har det endelige ansvar for deres
patienter.
Til slut vil vi gerne sige tak for
at have givet os et så
spændende og relevant emne. At arbejde
med et medicinsk produkt har gjort os begge
meget interesserede i at
vide mere og arbejde inden
for medicinalindustrien for at
forbedre patienters oplevelse og
levestandard. Vores bachelorprojekt var ikke blevet til noget uden
hjælp fra patienter, sygeplejersker,
læger, producenter og ikke mindst
Nyreforeningen. Det har været et
fantastisk netværk at arbejde sammen med, og vi er taknemmelige
for, at alle har taget sig tid til at svare på vores mange spørgsmål. Der
kan ske meget i fremtiden- mange
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Når passion & velgørenhed mødes
/ Af Karina Ertmann Krammer
Fotos: Tue Gregers

Svømmerne bag Swim4Charity
kastede sig den 23. august ud i
bølgerne ved Knudshoved på Fyn.
Målet var at krydse Storebælt, en
distance på ca. 20 km. Det gjorde
de, fordi de elsker udfordringen ved at svømme i åbent hav.
I samme ombæring samlede de
penge ind til Nyreforeningen. En
af svømmerne er Mette Pedersen
på 41 år. Hendes datter lider af en
nyresygdom, og derfor er netop
nyre-sagen vigtig for hende.

De gæve svømmere nåede til
Sprogø, hvor de desværre måtte
stoppe. Det var pga. vejret ikke
forsvarligt at svømme resten af
turen. Svømmerne er dog ikke
færdige med Storebælt, før det er
endeligt lykkes at svømme hele
vejen over.
Indsamlingen til Nyreforeningen nåede op på næsten 10.000
kr. Pengene går til foreningens
arbejde med nyresyge børn og
unge.

Tatoveringer
og nyretransplantation
Er det en dårlig ide at få en
tatovering, hvis man er transplanteret, på venteliste til en
nyre eller donor? Det spørgsmål blev for nylig diskuteret
i en af Nyreforeningens facebook-grupper.
/ Af Karina Ertmann Krammer

De fleste ved, at tatoveringer kan give infektioner og helingsproblemer, og derfor
har mennesker med en kronisk sygdom
højere risiko for komplikationer i forbindelse med tatovering. De første uger efter
tatovering sker der en overgang af ukendte
kemiske stoffer fra blækket til blodet. Ingen ved helt, hvad der er af kemiske stoffer i blæk, og i øvrigt indeholder 10 % af
nyindkøbt blæk bakterier fra producenten.
Det er bakterier som stafylokker, streptokokker og coli, der kan give alvorlige infektioner. Bakterierne findes også, selvom
blækflasken er mærket ”Steril”. Får du en
infektion via blækket, er det selvsagt ikke
godt at være særligt følsom eller have nedsat immunforsvar.
Men betyder det, at du helt skal lade være
med at få en tatovering? Vi har søgt svar
hos Tatoveringsklinikken på Bispebjerg
Hospital.
Læs mere på Tatoveringsklinikkens
hjemmeside: www.bispebjerghospital.dk/
topmenu/Nyt+og+Presse/tatovering/. Her
kan du bl.a. se klinikkens tjekspørgsmål før
du bliver tatoveret, typiske problemer ved
tatovering og hvordan du mindsker risikoen ved tatovering.
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Nyretransplanterede:

Er du nyretransplanteret og får du
immundæmpende medicin, så har
du større risiko for, at en infektion
i forbindelse med tatoveringen spreder sig. Du har også større risiko for,
at en infektion i din egen hud spreder sig og blusser op i selve tatoveringen. Har du f.eks. vorter på fingre, fødder eller kønsvorter, så kan
du få vorter i din nye tatovering,
selvom den er et helt andet sted på
kroppen, end der hvor vorterne
er nu. Vælger du alligevel at blive
tatoveret, er det vigtigt at være
opmærksom på risici og vælge en
ordentlig tatovør. Læs mere om de
forholdsregler, du bør tage, på Tatoveringsklinikkens hjemmeside.

På venteliste til en ny
nyre:

Venter du på en transplantation, bør
du ikke blive tatoveret. Hvis du har en
infektion i tatoveringen, løber du nemlig en større risiko for komplikationer i
et transplantationsforløb. Du risikerer
endda, at nyren går til en anden, som ikke
har en infektion.

Donorer:

Skal du være nyredonor, bør du ikke blive
tatoveret før transplantationen. Hvis du
har en infektion i tatoveringen, løber du
nemlig en større risiko for komplikationer
i transplantationsforløbet. Tatoveringen
kan sikkert godt vente til operationen er
overstået, og du er helt frisk igen.

15

forskning

Tidlig opsporing
af nyrefunktionspåvirkning

Der er i flere år blevet arbejdet
på, hvordan man tidligt kan
opspore og hjælpe mennesker
med nedsat nyrefunktion. Jeg
har talt med overlæge Dr. Med.
Ph.D. Jesper Melchior på Herlev Hospital og speciallæge i
almen medicin og nefrologi,
Belén Redal.
/ Af Lis Videbæk, Københavns omegnskreds

Jesper Melchior: Det er vigtigt for en nyrepatient at få opsporet sin nyresygdom
tidligt. Ved at få en korrekt tidlig diagnose
på sin nyresygdom er det muligt for nogle
patienter at få en behandling, der kan helbrede sygdommen. For andre patienter er
der ingen helbredende behandling, men
så vil der være mulighed for at påbegynde behandling, som er nyrebeskyttende.

F.eks. ved at kontrollere blodtrykket med
medicin og undgå visse stoffer gennem
kosten m.v. kan man forbedre en patients
øjeblikkelige situation og ofte udskyde et
nyresvigt og dermed en evt. dialyse.
Et stort problem med nyresygdom er,
at mange af patienterne ikke har nogle
symptomer. De fleste patienter mærker ikke noget til nyresygdommen, før
nyrefunktionen er mindre end 20 % af det
normale, og så vil muligheden for helbredelse ofte være forpasset og chancen for
at udskyde tiden for nyresvigt være minimeret. Tidlig opsporing af nyresygdom er
således meget vigtigt.
Et menneskes nyrefunktion afspejler sig
blandt andet gennem værdien af kreatinin i blodet, som kan undersøges, hvis
man får taget en blodprøve hos egen
læge. Kreatinintallet kan omregnes til patientens nyrefunktionstal, eGFR. De to tal
giver et bedre billede af en patients nyrefunktion og tydeliggør, om der evt. burde
foretages yderligere undersøgelser på en
nefrologisk afdeling (denne måde at se
tallene på, blev behandlet i en rapport,
som Dansk Nefrologisk Selskab og Dansk
Selskab for Klinisk Biokemi udkom med
i 2009).
Denne større opmærksomhed omkring
patientens nyresituation har vi kunnet
mærke hos os på Herlev siden 2009. Tidligere havde vi 11 ambulante tider pr. uge
til nyhenviste patienter, i dag har vi 18 ambulante tider pr. uge.
Ved henvisning til nefrologisk afdeling
bliver den korrekte diagnose stillet, og patienterne påbegynder en korrekt behandling af deres nyresygdom. Nogle patienter
med en stabil nyrefunktion på over ca. 30

16

% af det normale kan, efter grundig vurdering, forsætte med at blive kontrolleret
hos egen læge, indtil situationen eventuelt
ændrer sig.
Vi har mange opringninger fra praktiserende læger med spørgsmål om nyrepatienter, medicin, dosering mv. Med
hensyn til medicin har vores elektroniske
verden gjort det muligt at oprette et godt
medicinregister på hjemmesiden www.
medicin.dk. Det er en stor hjælp for lægerne. Alle andre interesserede kan også
læse om medicin, virkning og bivirk
ninger mv. på denne hjemmeside.
Belén Redal: Ja, som Jesper Melchior fortæller, er det af meget stor vigtighed, at en
patient bliver hurtig opsporet og ikke skal
starte i akut dialyse – eller at en patient
ved den rette behandling kan udsætte dialysen, eller måske gå helt fri. Nefrologi har
været mit store interesseområde i mange
år. I Danmark er det veldokumenteret,
at patienter bliver opdaget og henvist for
sent til nyreafdelingerne. I 2012 var der
på landsplan 40 % af patienterne, der startede dialyse uplanlagt!
Studier i udlandet peger på nogle områder, hvor der kan være flere patienter, der
har en begyn
dende nyresygdom, uden
det er opdaget. Altså patienter i højrisikogruppe for at udvikle kronisk nyresygdom
senere i livet:
•
•
•
•

ældre over 60 år,
patienter med sukkersyge,
patienter med for højt blodtryk og
patienter, der er familiedisponeret.

Jeg har fundet ca. 370 patienter i min almen praksis, der passer ind i denne gruppe. Hvis der ikke foreligger en blodprøve

I 2014 modtog speciallæge i almen medicin og nefrologi, Belén Redal, penge fra Nyreforeningens
Forskningsfond. De skal bruges til hendes forskningsprojekt Tidlig opsporing af nyresygdom.
Foto: Lis Videbæk

eller urinundersøgelse inden for de sidste
12 måneder, får de tilbudt at få taget en
blodprøve med hensyn til nyretal og en
urinprøve, hvor man måler udskillelsen
af æggehvidestof. Prøverne skal tages 2
gange med 3 måneders mellemrum for at
være sikker på, at der er tale om en kronisk tilstand og ikke akut sygdom. Så går
mine analyser af resultaterne i gang. Det
ser jeg frem til.
Man skal ikke screene en hel befolkning
eller undersøge kreatinintallet, hver gang
man tager en blodprøve for andre ting.
Befolkningen skal ikke sygeliggøres, og
det er spild af penge. Det, som det handler
om, er at opdage og ”indfange” patienter
med dårlige nyrer eller begyndende sygdom. Nyresygdom er en af de hyppigste,
kroniske sygdomme, faktisk hyppigere
end diabetes. Studier fra udlandet viser, at
der er ca. 10 - 12 % af en befolkning, der
lider af kronisk nyresygdom.
Stort set alle praktiserende læger er nu
tilknyttet datafangst. Det er et fintmasket
net, hvor man kan holde øje med kvaliteten af den behandling, man giver sine
patienter. Jeg kan f.eks. have en diabetespatient, hvor jeg i et par år ikke har undersøgt en urinprøve – og det skal jeg så
huske ved næste konsultation. Det samme
kan også gælde for patienter med forhøjet
blodtryk. Diabetespatienter er jo i en risikogruppe for at udvikle dårlige nyrer, og
forhøjet blodtryk kan også skyldes dårlige
nyrer. Resultatet kan være, at alt er ok, eller der skal yderligere undersøgelser til.
Datafangstprogrammet er et godt redskab
til at holde øje med sine patienter med
øget æggehvide i urinen.

ver omregnet til eGFR, så er der sket en
fremgang i opsporingen. Men der er et
langt, sejt træk endnu. I forbindelse med
rapporten blev der sendt en god pjece ud
til alle praktiserende læger for at understøtte det nefrologiske behandlingsområde. Men det vil hjælpe endnu mere at
bygge et tæt samarbejde mellem Dansk
Nefrologisk Selskab og Dansk Selskab for
Almen Medicin for at få afstemt, hvem tager sig af hvad, og f. eks. etablere en fælles
forløbsbeskrivelse, etablere hotlines direkte til nefrologerne etc.

medicin, nefrologisk, blodtryksmedicin
eller sukkersygekontrol etc. På den måde
udnytter hospitalsvæsenet og de praktiserende læger hinandens ressourcer bedst.
Det gælder om at ”afmystificere” sygdommen. Den er alvorlig, men kan behandles.

Jeg er medlem af Sundhedsfagligt råd i
nefrologi i Region Hovedstaden som
special
praksiskonsulent i nefrologi.
Mit tilknytningsområde er Herlev
Hospital. Arbejdet består i, at
jeg som konsulent skal formidle nefrologiske aspekter
og opbygge et samarbejde
mellem nefrologien og de
almen praktiserende læger gennem undervisning og information. Det er
jo hos den praktiserende læge, der kender
sine patienter, at de første blodprøver og
undersøgelser finder sted på baggrund
af lægens vurdering af patientens almene
tilstand. I mange tilfælde kan patienter
med kronisk nyresygdom følges hos egen
læge, hvis eGFR er tilfredsstillende. Det
har en praktisk fordel for patienten og
økonomiske fordele for samfundet. Det
er nemmere og billigere i transport at
komme hos egen læge 1-2 gange
om året og bliver reguleret med

Efter rapporten i 2009, hvor resultatet af
kreatinintallet og nyrefunktionstallet bli-
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boganmeldelse

Et skingert opråb
/ Af Maria Helene Olesen

Hvis et samfund – som det ofte fremføres
– skal vurderes på, hvordan det behandler
dets svageste, går det nedad bakke her til
lands. Et liv i andres hænder sætter fokus
på, hvordan borgere med kronisk sygdom
eller handicap i stigende grad mødes med
mistillid og mistænkeliggørelse af det
samfund, der skulle hjælpe dem. Et vigtigt
og tankevækkende bidrag til debatten om
velfærdssamfundets fremtid, der desværre skæmmes af redaktørens efterord.
I mange år var dansk handicappolitik
båret af særforsorgs-tanken, der først og
fremmest var rettet mod at sikre de berørte borgere forsørgelse. I kølvandet på FNs
internationale Handicap-år i 1981 kom
der imidlertid mere fokus på forholdene
for mennesker med handicap, og man begyndte nu også at tale om ligestilling og
integration. Den mere rummelige tilgang
til mennesker med handicap afspejlede
sig i de fire principper,

som senere blev bærende for den danske
handicappolitik: ligebehandling, kompensation, sektoransvarlighed og solidaritet. I de senere år er den politiske velvilje over for borgere med behov for hjælp
imidlertid blevet markant mindre.
Økonomisk smalhals udpeges som en del
af forklaringen, men langt fra den eneste.
Et liv i andres hænder påpeger, at den politiske retning mod en konkurrencestat
kombineret med tidens dyrkelse af individet også spiller afgørende ind. Mens der
fokuseres på individets udviklingsmuligheder, præstationer og ansvar, nedtones
dets samspil med andre mennesker og
samfundets ansvar i disse ting nemlig.
Idealet om det selvansvarlige menneske
er ifølge artikelsamlingens redaktør og
initiativtager, Lisbeth Riisager Henriksen,
”et spejl på samfundets svækkede sociale
ansvar og solidaritet, der ikke rækker til
at omkranse et liv med sygdom og funktionsnedsættelse”.
Fantastisk, super, perfekt. Superlativerne
er blevet en del af dagligdagssproget og vi
har som bekendt ikke længere problemer,
men derimod kun udfordringer. Forfatterne bag Et liv i andres hænder har ikke
meget til overs det positivitetsregime,
der præger både tænkning og sprog i
disse år. For det er ikke blot sprogets
nuancer, der går tabt, men også anerkendelsen af at en lidelse kan være et
grundvilkår - og det sætter borgere
med kroniske lidelser eller funktionsnedsættelse under et betydeligt
pres: ”Den (lidelsen, red.) bliver
til et udviklingspotentiale, en tilstand, som man kan og skal ”udvikle” sig mentalt fra – deraf al
talen om ressourcer og udvikling frem for begrænsninger
og anerkendelse af, at ikke alt
kan udvikles og blive bedre.”

Bogen består af 11 kapitler og er skrevet
af en række forskellige bidragsydere. Ud
over idealet om det selvansvarlige menneske, konkurrencestaten og positivsproget
sættes der fokus på bl.a. Handicapkonventionen, sundhedssystemet, social- og
beskæftigelsessystemet, uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, mediernes rolle
og politisk spin.
Tankerne falder flere gange under læsningen på det berømte citat fra Shakespeares
skuespil Hamlet: ”Something is rotten in
the state of Denmark.” Og det er desværre
ikke kapitlet om politisk spin i forbindelse
med reformen af fleksjob- og førtidspensionsordningen i sig selv, der leder tankerne i den retning. Snarere er det Lisbeth
Riisager Henriksens brug af sproglige
virkemidler, der sætter scenen. Således er
der allerede i første linje anslået en dramatisk tone: ”Der er en gusten vind, som
fejer hen over vores samfund i disse år.”
Med paralleller til nazitidens Tyskland og
refleksioner over begrebet ondskab følger
Lisbeth Riisager Henriksen i sit efterord
budskabet om, at der foregår noget fordækt og dystert, til dørs.
Det er vigtig at skelne mellem historisk
bevidsthed og politisk historiebrug - og
Lisbeth Riisager Henriksens efterord er
først og fremmest udtryk for det sidste.
Det er ikke kun ved overdreven brug af
positivtermer, at nuancerne går tabt - det
samme gælder, når man som redaktøren
her for lemfældigt drager paralleller til
nazismen og et begreb som ondskab ind i
argumentationen.
Mens de mange artikler – heriblandt redaktørens egen – er interessante og læseværdige, er det derfor ikke uden forbehold, at bogen hermed anbefales.

Lisbeth Riisager Henriksen (red.): Et liv i andres hænder. Unitas Forlag. 300 sider. Pris 238 kr.
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Jan Rishave
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E-mail: jan.rishave@gmail.com

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

Næstformand
Malene Madsen
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E-mail: malenejm@gmail.com
Solveig Lauridsen
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E-mail: lone.haar@hotmail.com
Bent Nielsen
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E-mail: bellisbakken@mail.dk

Viborg • Jan Brinch-Møller
Tlf.: 97 52 97 57
E-mail: jan@brinch-moller.dk
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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 • Charlotte Jensen
Tlf.: 32 17 43 70
E-mail: kredsformand.roskilde@nyreforeningen.dk
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.
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Sven Gerner Nielsen
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Jan Jensen
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Karina Ertmann Krammer
Direkte nummer: 41 19 51 00
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Bogholder
Marianne Eisner
Direkte nummer: 50 93 59 53
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Medlemssekretær
Birgitte Makholm
Direkte nummer: 50 93 59 44
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Kontorassistent
Tina Svitzer
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E-mail: ts@nyreforeningen.dk
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Karina Suhr
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Maria Helene Olesen
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Sygeplejerske
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Diætist
Sofie Wendelboe
Træffetid: Tirsdage kl. 13-15
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E-mail: diaetist@nyreforeningen.dk
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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

Roskilde

• Teater i oktober
• Julebanko i dialysen i december

• Julearrangement den 7. december

København/Frederiksberg

• 9. oktober: ”Lav mad med diætist Tina Egdalen”
og hør samtidig, om du er en ”saltgris”
• Besøg i dialysen den 16. oktober
Juletræ for børn og voksne den 9. november
Glædelig jul med gløgg og æbleskiver i dialysen og
på afdelingen den 25./26. november

• Temaaften den 16. oktober om patientrettigheder,
erstatningsret og testamenter. Vi mødes på Rigshospitalet, auditoriet 13. sal kl.17.30.
• Bowling-motion hos Lanes og Lounges i Tårnby
den 30. november kl. 13.30.
• Julefrokost den 6. december med juletræ og nissemand i forsamlingshuset Tårnhusstræde 21 i
Brønshøj kl. 13.

Københavns omegn
• Samværsgruppen mødes den 7. oktober i Kulturcentret, Poppel alle 12, 2630 Tåstrup
• Temamøde om at være nyresyg, og være nyresyg
og have diabetes den 4. november i Kulturcentret,
Poppel Alle 12, 2630 Tåstrup
• Julestue den 29. november på Glostrup Bibliotek,
Kildevældets Alle 5, 2600 Glostrup
• Samværsgruppen mødes den 2. december i Kulturcentret, Poppel Alle 12, 2630 Tåstrup

Nordjylland
• Juletræsfest i Vejgaardhallen den 30. november kl.
12.30. Tilmelding senest 24. november

Nordsjælland
• Temamøde med socialrådgiver Jan Jensen og
psykolog Henning Søndergaard den 29. september
i Frivilligcentret Hillerød
• Bowling i Hillerød den 21. oktober
• Julearrangement den 29. november, læs mere om
arrangementet i kredsblad nr. 4, oktober 2014

Sydvestjylland

Sydøstjylland
• Den 3. og 4. december, formiddag og eftermiddag,
besøger vi dialysen med wienerbrød og en lille
skarp
• Julefest i Smidstrup Forsamlingshus for børn/børnebørn og voksne den 7. december

Sønderjylland
• Efterårsfest den 25. oktober på Øster Højst Kro kl. 17
• Juletræsfest den 6. december

Vestsjælland		
• Julefrokost den 30. november – tid og sted følger i
kredsbladet

Viborg		
• Julehygge den 22. november

Østjylland
• Temaaften den 29. oktober om søvnforstyrrelser
og søvnproblemer hos nyresyge
• Samværsgrupper mødes kl. 16.15 Skejby Hospital
den 18. november
• Julehygge den 23. november

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

