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Jeg er medlem af Nyreforeningen

-og det er jeg, fordi min kusine har en  

nyresygdom, men også for at støtte et 

godt formål ...
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Vi vil kæmpe for flere
I Nyreforeningen kæmper vi for men-
nesker med en nyresygdom. Det siger 
sig selv. Vi kæmper naturligvis også for 
deres pårørende og i sagens natur også 
for de, der vil hjælpe – i første række de, 
der enten har doneret en nyre eller på-
tænker at gøre det.

Det har i 40 år været og er fortsat en 
kæmpe udfordring.

Ikke desto mindre har vi valgt, at vi også 
gerne vil være en forening for menne-
sker med sygdomme i urinvejene. Ikke 
kønssygdomme, kræftsygdomme, in-
kontinens, men den del af de urologi-
ske sygdomme, som er forbundet med 
nyrerne. Særligt og i første omgang ap-
pellerer vi til de ca. 10.000 danskere, der 
hyppigt danner nyresten.

Den store forskel
Herregud, tænker nogen måske? 
Nyresten får de fleste da en eller flere 
gange i løbet af et langt liv. Det gør ondt, 
men der er god og hurtig behandling. 
Meen… de 10.000 danskere får nyre-
sten så hyppigt (enkelte hver måned!), 
så de lever i konstant frygt for, at smer-
ten pludselig er der! Og modsat de 
fleste nyresygdomme, så er nyresten 

forbundet med stor smerte. Ifølge eks-
perterne måske den stærkeste smerte vi 
som mennesker kan opleve!

Hvad vil ske?
Først og fremmest er der sket det, at 
vi har rejst en sag om anerkendelse af 
hyppig nyrestensdannelse som kronisk 
sygdom. Det ser måske ikke ud af så me-
get, men det er det! En sådan anerken-
delse vil give patienterne adgang til be-
handling – uden først at skulle via den 
praktiserende læge med efterfølgende 
henvisning til behandling på sygehus. 
Derudover udløser den adgang til en 
række økonomiske ydelser.

Dernæst udvikler vi vores informations-
materiale, så man som medlem nemt 
kan finde viden og nemt kan orientere 
sig, hvis man f.eks. søger behandling el-
ler råd om hvad man selv kan gøre for at 
undgå de smertefulde sten.

En urologisk konference vil sikkert også 
se dagens lys. Her vil ansatte i sund-
hedsvæsenet få mulighed for at dygtig-
gøre sig fagligt – med en sikker bruger-
orienteret synsvinkel. Det er mit håb, 
at vi som forening på denne måde kan 
understøtte en udvikling, der i endnu 

større grad kan føre til indretning af 
sundhedsvæsenet på vores betingelser.

Endelig vil vi udvide hensigten med 
Nyreforeningens Forskningsfond, så 
den også kan støtte forskning inden for 
urinvejssygdomme. Vi ved, der er en 
spirende erkendelse af sammenhæn-
gen mellem de to specialer – nefrologi 
og urologi. Det er mit personlige håb, 
at forskning inden for dette område vil 
medføre fremkomst af behandlingstil-
bud, som angriber årsagerne til nyre-
sten. Hvis stenen dannes i nyren, så er 
det nyren, der skal behandles. Hvis en 
fejl i nyren medfører urin, som er dis-
poneret for dannelse af sten, så er det 
nyren, der skal behandles.

En forening i forvejen
I Nyreforeningen glæder vi os til at 
byde velkommen til denne nye gruppe 
af mennesker og deres pårørende – I 
kan selv medvirke til at gøre Nyrefor-
eningen til en rigtig god forening også 
for mennesker med en urinvejssygdom.

/ aF JaN rIshavE
LaNDsFOrmaND, NYrEFOrENINGEN
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Seriøs, synlig og  
god til samarbejde

”På en underlig måde har jeg 
fået et rigt liv,” fortæller Willy 
Jagd Jensen, Nyreforeningens 
første landsformand. 

Seriøsitet, synlighed og samarbejde er nøg-
leord for Willy Jagd Jensen, når han fortæl-
ler om sit mangeårige arbejde i Nyrefor-
eningen.

”Vi har fra begyndelsen satset på ikke bare 
at kræve, men at arbejde seriøst og altid have 
bund i argumentationen. Nyreforeningen er 
jo ikke en fagforening. Vi kan ikke strejke. 
Vores styrke er vores gode renommé, så vi 
skal sørge for at være kendt for det gode, og 
vi skal vise os udadtil, så vi er synlige. Sam-
arbejde er en tredje side af samme sag og har 
altid været min kongstanke. Ar være sam-
men med flere giver mere anerkendelse, for 

eksempel når vi skal søge fonde om støtte el-
ler vil have kontakt med læger og politikere. 
Samtidig kan vi trække på flere erfaringer. 
Derfor satsede vi bevidst på at komme med 
i DSI (De Samvirkende Invalideorganisa-
tioner, i dag kaldet Danske Handicaporga-
nisation, red.) og fik desuden kontakt med 
blandt andet den svenske søsterorganisa-
tion,” siger Willy Jagd Jensen.

Syg i New York
Da Nyreforeningen blev stiftet i februar 
1975, havde Willy Jagd Jensen selv været ny-
resyg i omkring tre år. ”Det er svært at sige 
præcis, hvornår jeg blev syg. Som de fleste 
andre tænkte jeg ikke over det, før det vir-
kelig brændte på. Jeg havde et stykke tid haft 
kronisk nyrebetændelse og reduceret nyre-
funktion, men jeg kunne sagtens leve, ikke 
et vildt, men et næsten normalt liv. I 1972 fik 
jeg konstateret for højt blodtryk og blev sta-
dig mere træt. En dag sad jeg på gulvet ved 
siden af sofaen og sov. Men på det tidspunkt 
havde jeg dobbelt arbejde, så jeg troede, det 
var derfor, jeg var træt. Så der skulle mere 
dramatik til.”

Willy Jagd Jensen blev syg på en studietur til 
New York. Han var da leder af en integreret 
forsøgsinstitution i Albertslund og skulle i 
New York sammen med et hold kolleger se, 
hvordan man dér tog sig af narkomaner. En 
amerikansk læge mente, at det var hjertet, 
det var galt med, og ville indlægge Willy 
Jagd Jensen i mindst fem uger. Men Willy 
ville hjem med de andre efter tre dage, og 
det kom han. En ambulance ventede på 
landingsbanen, og Willy forlangte at blive 
kørt hjem. Men da Ingrid Jagd Jensen så 
ham, tilkaldte hun en læge, og Willy blev 
indlagt og kom straks i dialyse og forblev 
det i 32 timer.

Willy Jag Jensen var en af de første, som fik 
hæmodialyse i hjemmet: et Storm P. agtigt 
apparat, som blev stillet op i badeværelset. 
Men allerede i 1975, kort efter at Nyrefor-
eningen var blevet til, fik han transplante-
ret en ny nyre.

Vi var nybegyndere
Ideen til at starte Nyreforeningen opstod, da 
Willy Jagd Jensen via sin læge på Amtssyge-
huset i Glostrup mødte andre nyrepatienter. 
Hver for sig følte de sig meget alene med 
deres sygdom. Men de fandt hurtigt ud af, 
at de kunne tale med hinanden, bruge hin-
andens erfaringer og hjælpe hinanden. Så de 
blev enige om at danne en forening.

”Behovet var stort, fordi vi alle var nybegyn-
dere både som patienter og pårørende,” si-
ger Ingrid Jagd Jensen. ”Vi vidste kun, hvad 
lægerne fortalte, og de fortalte ikke alt, fordi 
sygdommen er så kompleks. Der er meget, 
man ikke forstår med det samme, og man 
har megen tvivl og mange spørgsmål især i 
begyndelsen. Til sammen vidste vi mere, og 
vi kunne støtte hinanden.”

Humøret fejlede ikke noget
Tanken var at danne en landsforening, og 
indbydelser blev sendt til alle dialyseafde-
linger i landet. Over 60 mennesker fra hele 
landet mødte op til den stiftende general-
forsamling i Taastrup. Willy Jagd Jensen 
blev valgt som landsformand, og sekreta-
riatet, som bestod af en skrivemaskine og 
et medlemskartotek, flyttede ind i et lille 
ledigt rum hjemme hos Willy og Ingrid 
Jagd Jensen, og mange møder blev holdt 
hjemme i deres dagligstue. 

”Jeg har aldrig blandet mig direkte i for-
eningens arbejde, men jeg har altid vidst, 
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hvad der foregik, blandt andet fordi jeg 
læste korrektur på alt, hvad Willy skrev, 
og kendte de samme mennesker. Vores liv 
har formet sig meget på Willy præmisser. 
Det har krævet megen tolerance, og nogle 
havde nok ikke stået model til det, men vi 
havde også mange fornøjelser. Vi lærte en 
masse mennesker at kende, også mange 
som jeg måtte beundre, for humøret fej-
lede aldrig noget trods sygdom. Vi drak 
spandevis af te og spiste læssevis af ristet 
brød og grinede meget. Så måtte jeg tage 
med, at Willy indimellem var meget væk,” 
siger Ingrid, der måske mest undrer sig 
over, at hun i sin tid troede, at hun havde 
giftet sig med en mand, som bare var en 
almindelig, lidt kedelig skolelærer. Hun 
troede, hun skulle leve et stille liv, men så-
dan blev det ikke. ”Stille og kedeligt blev 
det ikke,” siger hun.

Vil gerne sætte i gang
”Jeg har altid gerne villet sætte noget i gang 
og have udfordringer,” siger Willy. ”Jeg vid-
ste det bare ikke, før jeg gik i gang. Så på 
en underlig måde har jeg fået en rig tilvæ-
relse.” Willy Jagd Jensen valgte at forlade 
posten som formand for Nyreforeningen 
i 1996, men organisationsarbejdet forlod 
han ikke helt. Året efter blev han præsident 
for CEAPIR, som er en europæisk sam-
menslutning af nyrepatientforeninger. Den 
post forlod han i 1999.

Forbud mod handel med 
organer
Formålet med Nyreforeningen har fra 
begyndelsen været at arbejde for, at de 
nyresyge får bedre vilkår. I begyndelsen 
omfattede foreningen kun dialysepatien-
ter, siden kom de transplanterede med. 
Foreningen har på forskellig måde gjort 

de nyresyge synlige i samfundet og har 
forsøgt at påvirke politikerne til at tage 
beslutninger til gavn for de nyresyge. 
”Det har ikke altid været let,” siger Willy 
Jagd Jensen, der selv tog en runde til de 
sundhedspolitiske ordførere i Folketin-
get, da debatten om det nye dødskriter-
ium og organdonation var på sit højeste 
i 1980erne.

”Vi ville helst have haft en lov som i Østrig 
og Belgien, hvor alle er donorer, med min-
dre de har sagt klart nej. Sådan blev det 
ikke, og resultatet var et katastrofalt dyk i 
nyretransplantationer. Men i det mindste 
fik vi et forbud mod handel og medvirken 
til handel med organer,” siger Willy Jagd 
Jensen.

Dårlig samvittighed
Ud over at fortsætte arbejdet for de ny-
resyge i dialyse og for at flere kan blive 
transplanteret, så Willy Jagd Jensen gerne, 
at Nyreforeningen fremover bliver bedre 
til at gøre noget for dem der endnu ikke 
er i dialyse, men har den ventende forude. 
”Den gruppe er min dårlige samvittighed, 
for dem har vi ikke gjort meget for. De er 
svære at finde, men nogle kommer på sy-
gehusenes nyreafdelinger, og de fleste har 
regelmæssig kontakt med deres egen læge 
– så der kunne de måske findes,” foreslår 
Willy Jagd Jensen.

Artiklen her er skrevet og udgivet første gang 
i anledning af Nyreforeningens 25 års jubi-
læum. Denne version er kortet en anelse ned.

Info
Willy Jagd Jensen startede Nyrefor-
eningen i 1975, og han var forenin-
gens første landsformand. han sad 
på posten i 21 år. Willy Jagd Jensen 
døde i 2002.

På billedet her, ses tre stolte mænd, som alle har været formænd for Nyreforeningen. Willy står til 
venstre, stig hedegaard Kristensen i midten og Niels munk Plum til venstre. Foto: ukendt
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Kære medlemmer af Nyreforeningen

 
Hjerteligt tillykke med foreningens 40 års jubilæum den 15. februar 
2015.
 
Ved denne lejlighed er der stor grund til at glæde sig over de frem-
skridt, der er opnået i behandlingsmuligheder og vilkår for menne-
sker med en nyresygdom og samtidig anerkende foreningens vigtige 
indsats på dette område gennem årene.
 
Som protektor for Nyreforeningen følger jeg med interesse forenin-
gens arbejde, og det er altid med stor glæde, at jeg deltager i jeres 
arrangementer. 
 
Når I som medlemmer støtter foreningen, er I med til at præge ud-
viklingen og sætte fokus på nyresygdom. I skal derfor alle have en 
stor tak for jeres støtte.
 
Jeg ønsker Nyreforeningen og alle medlemmer held og lykke frem-
over. Netop i år er det 10 år siden, jeg blev protektor for Nyreforenin-
gen, og jeg glæder mig til at følge jer mange år endnu. 

Kronprinsesse mary deltog i Nyrernes dag i Kø-
benhavn sidste år, hvor hun tændte det første lys 
af mange for at sige tak til donorer.

Foto: steen Evald

Kronprinsesse mary har to gange været i 
cirkus Dannebrog sammen med nyresyge 
børn og deres familier.

Kronprinsesse mary overværede uddelingen af midler fra 
Forskningsfonden i 2007.

Tema40år 
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...det diskuterer vi på 

kort nyt

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. 

Gør de danske sygehuse endnu bedre 
Danmarks fem regioner vil gerne forbedre deres service og 
kommunikation. Men hvordan? 

Regionerne har brug for dine gode ideer. 

Hvordan kan vi gøre din oplevelse på sygehuset bedre? Har 
du f.eks. en god ide til, hvordan personalet bedre kan ind-
drage pårørende? Eller ved du, hvad der skal til for, at du fø-
ler dig velkommen på sygehuset? Ideerne skal bl.a. bruges til 
handlingsplanen ”Borgernes Sundhedsvæsen - Vores Sund-
hedsvæsen”. Du kan dele din ide indtil den 30. april.

Del din ide på www.voressundhedsvaesen.dk. 

Ny metode til at nedsætte forhøjet blodtryk
En enhed på størrelse med en papirclips ser ud til at kunne 
nedsætte blodtrykket hos mennesker med forhøjet blodtryk.

Enheden, som også kaldes en ”Coupler”, kan indopereres på 
40 minutter under lokalbedøvelse. Den virker ved, at man 
sammensætter en arterie og en vene i låret, som reducerer 
modstanden af blodgennemstrømningen og nedsætter blod-
trykket.

Forhøjet blodtryk kan skade nyrerne og i sidste ende med-
føre nyresygdom. Har man forhøjet blodtryk, kan det ofte 
behandles med medicin, men nogle mennesker har et ukon-
trollabelt højt blodtryk, hvor medicin ikke er effektiv. For 
dem vil denne metode måske være en løsning i fremtiden. 
Der skal nu større undersøgelser i gang, inden enheden kan 
bruges i stor skala.

Kilde: www.independent.co.uk

• Er der nogle af jer der, har fået diabetes efter transplantationen?

• Er der nogen, som har erfaring med at få besked på sygehuset om, at scan-
ningen viser, at der ikke er nogen nyresten, og så har man smerter alligevel?

• Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er nogen af jer kvinder i hæmo-
dialyse, der har oplevet stærke ve-lignende smerter under dialysen ganske 
kort efter start?
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forskning

Shockbølge-terapi 
Nyreskader som følge af dia-
betes er den hyppigste årsag til 
kronisk nyresygdom og dialyse-
krævende nyresvigt. Der findes 
ingen effektiv behandling af 
diabetisk nyresygdom, så nu 
undersøger medicinstuderende 
på Odense Universitetshospital 
Marie Salling – ved hjælp af 
shockbølgeterapi af rotter – om 
det er muligt at bremse og evt. 
mindske udviklingen af nyre-
skade som følge af diabetes.

Af Helle Wilmann Søndergaard

Forekomsten af diabetes er stigende i 
Danmark og globalt. Dette skyldes dels 
længere levetid, dels arv og livsstil.  Ef-
tersom stadigt flere mennesker udvik-
ler diabetes, vil antallet af patienter med 
diabetisk nyresygdom også stige. Marie 
Salling forklarer i forhold til diabetes og 
diabetisk nyresygdom: ”Jo længere tid 
man lever, jo større risiko har man for at 
udvikle diabetes og jo længere tid man 
har diabetes, jo større risiko har man for 

at udvikle følgesygdomme som fx hjer-
tekarsygdomme, skader på nerver og på 
de små blodkar i kroppen, fx i øjnene og i 
nyrerne. Man ved ikke på forhånd hvilke 
diabetikere, der udvikler nyresygdom og 
hvem der ikke gør. Vigtigt i forebyggelsen 
af følgesygdommene er kontrol med f.eks. 
god blodsukkerregulering og blodtryks-
behandling.”

På trods af forbedret medicinsk behand-
ling gennem de senere år, udvikler ca. 
1/3 diabetisk nyresygdom. Nogle i en så-
dan grad, at de får behov for dialyse eller 
transplantation. Dette er forbundet med 
forringet livskvalitet for dem, der rammes 
og med udfordringer for det danske sund-
hedssystem. På baggrund af dette vil Ma-
rie Salling og hendes kollegaer med dette 
forskningsprojekt undersøge, om shock-
bølgeterapi kan anvendes til at forsinke – 
og evt. behandle – d  nyreskader, som kan 
opstå i forbindelse med langvarig diabetes 
sygdom. 

Hvad er shockbølgeterapi?
Shockbølger har i mange år været brugt 
til knusning af nyresten. De senere år er 
shockbølgeterapi – dog i lavere dosis – 
blevet udviklet til brug i fysioterapien og 
orthopædien til behandling af hælsporer, 
tennisalbuer, forkalkninger i skuldre og 

til muskel- og seneskader. Det har nemlig 
vist sig, at shockbølger kan have positiv 
effekt på forskellige typer af væv. Teorien 
bag shockbølgeterapi er, at shockbølgerne 
fremprovokerer reaktioner i det væv, der 
rammes og dermed fremmer kroppens 
egen helingsproces. Der sker en gendan-
nelse af væv, som har været skadet og en 
ny-dannelse af blodkar. Dette medfører, at 
der kommer en større gennemstrømning 
af blod til vævet, som dermed bliver mere 
vitalt og funktionelt. 

På baggrund af denne viden, er der på 
urologisk afdeling på Odense Universi-
tetshospital netop gennemført et projekt, 
hvor mænd med erektiv dysfunktion 
(manglende evne til at få eller vedlige-
holde en rejsning), blev behandlet med 
shockbølger. Projektet viste, at 2/3 af de 
behandlede mænd havde god effekt af 
shockbølgebehandlingen. Marie Salling 
var i sit uddannelsesforløb tilknyttet den 
urologiske afdeling og fortæller: ”Jeg har 
stor interesse for nyrer og urinveje, men 
også for diabetes, som jo er meget ud-
bredt. Vi havde shockbølgemaskinen til 
rådighed i afdelingen i forbindelse med 
projektet og tanken var nærliggende, om 
man med shockbølgeterapi kunne øge 
blodgennemstrømning og karnydan-
nelsen i nyrerne hos diabetiske patienter 

kan muligvis afhjælpe udviklingen af nyreskader 
forårsaget af langvarig diabetes

”Zucker Diabetic Fatty” er en forsøgsrotte, der er udviklet til at overspise, så den udvikler diabetes 
og nogle af de samme følgesygdomme, som ses hos mennesker med diabetes type 2. Foto: privat

Transducerhovedet danner en trykbølge, som fremprovokerer en reaktion i vævet, hvilket stimulerer kroppens 
egen helingsproces. Som følge af den inflammation, der opstår i vævet, dannes der nye kar, og på den måde 
bliver vævet mere funktionelt og vitalt. Foto: privat
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Nyreforeningens  
Forskningsfond

Nyreforeningen har talt med en af 
de forskere, der i 2014 har modtaget 
legater fra Nyreforeningens Forsk-
ningsfond. Fonden uddeler hvert år 
midler til forskning i nyresygdom-
me. Du kan læse om et af de støttede 
forskningsprojekter i hvert nummer 
af Nyrenyt.

med nedsat nyrefunktion.” Ideen til forsk-
ningsprojektet var grundlagt.

Shockbølgebehandling af 
rotter
I Marie Sallings forskningsprojekt er af-
prøvningen af shockbølgebehandlingen 
foregået på en bestemt type rotter, såkaldt 
”Zucker Diabetic Fatty”, der er genetisk 
bestemt til at udvikle diabetes. De over-
spiser og udvikler en form for insulin-
resistens og sukker-intolerance. Over tid 
udvikles de samme karakteristiske vævs-
forandringer i nyrerne, som mennesker 
med type 2 diabetes. En gruppe af rotter 
modtager shockbølgebehandling, hvor-
efter nyrerne tages ud og sammenlignes 
med ikke-behandlede rotter. Der foreta-
ges også behandlinger af raske rotter for 
at vise, at shockbølgebehandling ikke har 
skadende effekt på nyrerne. 

Hvilken betydning kan dette forsknings-
projekt få for den fremtidige behandling? 
Formålet med dette forskningsprojekt er 
at undersøge om shockbølgeterapi kan 
bruges til at forsinke og evt. behandle de 
nyreskader, som opstår i forbindelse med 
langvarig diabetes sygdom. Afprøvningen 

på rotterne har til hensigt at dokumen-
tere shockbølgebehandlingens gavnlige 
og uskadelige effekt med henblik på ef-
terfølgende at kunne foretage et studie på 
mennesker. Den praktiske del af projektet 
er nu gennemført. Undervejs har der væ-
ret samarbejde med nyrelæger, vævslæger 
og diabeteslæger, og projektet har allerede 
banet vejen for, at der nu skal foretages et 
phD projekt, hvor shockbølgebehandlin-
gen afprøves på mennesker. 

Hvis der, via dette forskningsprojekt, kan 
påvises en væsentlig nydannelse af kar 
samt en reduktion af bindevævsdannelse 
i nyrerne med en bedring af blodcirkula-
tionen til følge, vil shockbølgeterapi for-
mentlig kunne afhjælpe diabetisk nyre-
sygdom. Dette kan åbne en mulighed for 
at man, med en simpel metode, kan for-
bedre nyrefunktionen hos patienter med 
nyresygdom som følge af diabetes. For-
håbningen er, at behandlingen kan tilby-
des folk med langvarig diabetes. I så fald 
vil denne behandlingsform i fremtiden 
kunne bidrage til, at behovet for dialyse-
behandling og/eller nyretransplantation 
hos diabetikere kan udsættes – eller i bed-
ste fald helt undgås.

marie salling er medicinstuderende på 10. semester på syddansk Universitet. hun har taget et år 
ud af sin studietid for at forske i trykbølgeterapi i forhold til diabetisk nyresygdom. Projektet bliver 
samtidigt hendes kandidatspeciale. ”Jeg havde behov for at fordybe mig og lave et praktisk studie. 
Det har været spændende og udfordrende.” Foto: privat. 

Transducerhovedet danner en trykbølge, som fremprovokerer en reaktion i vævet, hvilket stimulerer kroppens 
egen helingsproces. Som følge af den inflammation, der opstår i vævet, dannes der nye kar, og på den måde 
bliver vævet mere funktionelt og vitalt. Foto: privat
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anbefaling af app’en: Gå for hjertet
AF ANjA ScHmiDT, mEDLEm AF kurSuS- og moTioNSuDvALgET

Til et Nyreforeningsarrangement sidder jeg og hyggesnakker med nogle dejlige mennesker og for-
tæller, at jeg er gået i gang med selv-genoptræning efter min transplantation i november 2014.

Her spørger Irene Reneé Viggo, om jeg kender app’en ’Gå for hjertet’? Nej, det gør jeg ikke, 
og Irene fortæller glædeligt, at app’en er et super værktøj til motivering til gåture, og for hver 
kilometer du går, donerer Becel 1 kr. Til Elsk hjertet kampagnen.

Jeg har virkelig taget app’en til mig. I starten brugte jeg den til at forøge mine km og for-
bedre min vejrtrækning. Nu bruger jeg den også som terapi. Har jeg en lidt trist dag, så 
må jeg ud og gå og få bearbejdet tankerne og lytte til fuglene og nyde lyset. Og når mine 
målsatte km er gået, så føler jeg mig mere frisk i hoved og krop og har god samvittighed 
over at have været ude og få luft og motion.

Udover mine gåture, benytter jeg også andre styrkeredskaber derhjemme, så også arme 
og mave bliver rørt... og det går da fremad J Lidt motion er bedre end ingen motion.

Mennesker med nyresten bør få tjekket hjertet
Internationale forskere har i et studie 
fundet frem til, at mennesker med til-
bagevendende nyresten har forhøjede 
kalciumaflejringer i deres blod. Det 
betyder, at man bør se hyppige nyre-
stensanfald som en risikomarkør for 
hjertekarsygdom, ligesom man gør med 
forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol el-
ler diabetes.

Ca. hver femte mand og hver tyvende 
kvinde udvikler nyresten på et tids-
punkt i livet, og hovedparten af disse 
har en risiko for at udvikle forhøjet 
blodtryk, kronisk nyresygdom og hjer-
tesygdomme. Årsagen til denne sam-
menhæng kan være en øget tilstedevæ-
relse af kalciumaflejringer i blodet, og 
det er det, som forskerne har undersøgt.

Dannelse af nyresten kan være noget, 
der sker en enkelt gang i ens liv, men 
det er ikke unormalt, at man får flere 
nyresten, når man først har haft en.

På baggrund af den formodede sam-
menhæng mellem nyresten, kalciumaf-
lejringer og risiko for hjertekarsygdom, 
anbefaler forskerne en forebyggende 
indsats, således at personer med nyre-
sten bør blive overvåget, bl.a. med CT-
skanninger, som kan måle kalciumaflej-
ringer og knogletæthed samt antal og 
placeringer af nyresten.

Kilde: Clinical Journal of the American 
Society of Nephrology, www.cjasn.asn-
journals.org.

Nyreforeningen har en pjece der handler om Nyresten. Find den på www.nyreforeningen.dk/pjecer
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Jo flere vi er...

40år 

jeg er medlem af nyreforeningen fordi min niece er syg

-Des mere kan vi gøre for dig.

Vi er afhængige af at få flere medlemmer for at løfte vores sag. 
Derfor har vi brug for dig. 

Fortæl dine pårørende om os – din bror og søster, naboen, 
tanter og onkler, kollegaer osv. Fortæl dem at det godt kan 
betale sig at være medlem af Nyreforeningen – om ikke 
andet så for at støtte en god sag.

Skaf et nyt medlem 
- og hjælp os med at gøre mere for flere

Når du skaffer et nyt medlem, får du et Supergavekort på 
200 kr. Gavekortet giver dig frit valg blandt flere  end 150 
kendte butikskæder og spændende oplevelser.

Bliv medlem via www.nyreforeningen.dk/bliv-medlem eller 
ved at kontakte sekretariatet på mail@nyreforeningen.dk 
eller tlf. 43 52 42 52.

Pssst: Husk at få den, du hverver, til at opgive dit navn og 
postnummer– så kan vi sende gavekortet til dig. 

Jeg er medlem af Nyreforeningen

- og det er jeg, fordi min kusine har en  

nyresygdom, men også for at støtte et 

godt formål ...
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Hvis feltet skrabes er loddet ugyldigt!

Herlufsholmvej 37 st. · 2720 Vanløse

Protektor for Nyreforeningen:

H.K.H Kronprinsesse Mary
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Nyreforeningens lotteri 2015

Støt, Spil & Vind
25 kr.

Protektor for Nyreforeningen:  H.K.H. Kronprinsesse Mary
Løbe nr: 
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4 låger  
= 4 chancer

Rejser
Ferier

Ipads
Cirkus

1975
Willy Jagd Jensen 
Første formand

1981
De første lokale  
kredse dannes

1975
 15. februar:  

Foreningen stiftes under 
navnet “Landsforeningen af 
dialysepatienter i Danmark”

1987
Højeste antal transplan-
tationer hidtil i Danmark, 
231 i alt. Først igen over-

gået i 2012

1990
Nyreforeningen får sit 

nuværende navn

1983
 Foreningen når 1.700 

medlemmer

1986
  Landslotteriet gennem-

føres for første gang

1987
Forskningsfonden  

grundlægges

Nyreforeningens historie
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1996
Niels Munk Plum 

Ny formand

2007
Nyreforeningen er med-

stifter af Danske Patienter

2014
National handlingsplan for orgando-

nation vedtages af Folketinget

2005
Kronprinsesse Mary bliver pro-
tektor, og foreningen når 5.000 

medlemmer

2011
Endelig afgørelse om 
erstatning til de, der 

har fået kontrastmidlet 
Omniscan

2014
Jan Rishave
Ny formand

1993
Første transplantations-

dag afholdes – i dag 
kendt som Nyrernes dag

2002
Stig Hedegaard Kristensen

Ny formand
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lokalt nyt

Behandling af nyresygdom i Grønland anno 2014
/ aF FOLmEr LYNGGaarD, LEDENDE 
OvErLæGE, sPECIaLLæGE aLmEN mEDI-
CIN, INtErN mEDICIN OG NEFrOLOGI

Nyrerne er livsvigtige organer og uden 
nyrefunktion kan livet kun opretholdes 
i få dage. Nyrerne udskiller vand og af-
faldsstoffer, regulerer syre-baseforhold og 
danner hormoner som f.eks. renin og ery-
thropoitin. Man kunne derfor tro at nedsat 
nyrefunktion ville give mange symptomer, 
men dette er ikke tilfældet. Et tidligt fund 
ved nyresygdom kan være hypertension, 
men ellers kommer der først sympto-
mer når nyrefunktionen er under 20 % af 
det normale, og her ofte helt uspecifikke 
symptomer som træthed, nedsat appetit og 
vægttab. De egentlige uræmiske sympto-
mer kommer først ved en nyrefunktion på 
omkring 5 % og derunder. 

Traditionelt defineres nedsat nyrefunktion 
som nedsat GFR og måles ved P-creatinin. 
Det skal her bemærkes, at P-creatinin først 
stiger når GFR er under 50 ml/min så 
udtrykket ”let forhøjet creatinin” betyder 
altså at nyrefunktionen er under halvde-
len af det normale! Man bør derfor altid 
når man ordinerer P-creatinin tage eGFR. 
Patienter med DM kan have normal GFR 
men alligevel betydende nyresygdom vi-
sende sig ved proteinuri, så i dag defineres 
nyresygdom som nedsat GFR og/eller pro-
teinuri. På grund af de uspecifikke sympto-
mer vil nyresvigt ofte opdages ”tilfældigt” 
fx. ved fund af en P-creatinin på 600!

Behandlingen af svær nyresvigt kan være 
konservativ eller aktiv. Tidligere, hvor ka-
paciteten på dialyseafdelingerne var be-
grænset, udvalgte man patienter egnede 
til dialyse. I dag er det omvendt, her bør 
alle patienter i princippet tilbydes aktiv 

behandling medmindre specielle forhold 
gør aktiv behandling meningsløs. Aktiv 
behandling er dialyse og transplantation. 
Som ved alle andre sygdomme skal også 
patienter med nedsat GFR og/eller pro-
teinuri udredes for hvilken nyresygdom 
det drejer sig om med henblik på specifik 
behandling af denne tilstand, så patienter 
med creatinin 150 og derover ved flere må-
linger bør henvises til Dronning Ingrids 
Hospital (hvis alle patienter med nedsat 
nyrefunktion kunne behandles med 2 li-
ter saltvand ville det ikke tage 5 år at blive 
nefrolog...). Når patienten er udredt lægges 
plan for kontrol på hjemsygehus i samar-
bejde med medicinsk overlæge f.eks. ved 
årlig kystbesøg eller telemedicin. 

Når GFR er 10-20 er det igen tid at komme 
på Dronning Ingrids Hospital til drøftelse 
af konservativ/aktiv uræmibehandling. 
Patienten vil her gennemgå en række sup-
plerende undersøgelser og besluttes aktiv 
behandling henvises pt. til Nefrologisk af-
deling P på Rigshospitalet når GFR er om-
kring 10. Dialysegrænsen er 8-10 ml/min.

I Danmark er der 3 centre der foretager ny-
retransplantation (Rigshopitalet, OUH og 
Skejby) og dialyseafdeling på 20 hospita-
ler fordelt ud over hele landet. Alle egnede 
patienter tilbydes peritonealdialyse (PD), 
men de fleste foretrækker hæmodialyse 
(HD) og der er således 2000 patienter i HD 
og 550 i PD. Blandt de 2000 i HD er 1800 
i center-hæmodialyse (langt den dyreste), 
100 i limited care og 100 i hjemme-hæmo-
dialyse. 

Vi har ingen hæmodialysemaskine i 
Grønland. P-dialyse er vores standardbe-
handling af uræmi! Der indopereres på 
Rigshospitalet et dialysekateter i bughulen 

og patient + ægtefælle/medhjælper oplæ-
res i PD hvilket tager 4-5 uger hvorefter pt. 
kan hjemsendes og foretage behandlingen i 
hjemmet. Der kræves intet udstyr ud over 
poserne med dialysevæske (2 liter ind/ud 4 
gange i døgnet). Vi har 16 patienter i denne 
behandling fordelt over hele Grønland i 
bygd og byer. Vanlig kontrol og behandling 
af mindre komplikationer sker på hjemsy-
gehus, kontrol DIH 1-2 gange årligt og RH 
0-1 gang årligt. Selve dialysen justeres (vi 
har 4 forskellige typer væske) og den medi-
cinske behandling justeres, ud over dialyse 
vil patienten typisk få 4-8 forskellige medi-
kamenter. Medens HD gives 12 timer ud af 
ugens 168 timer er PD-patienten i konstant 
dialyse døgnets 24 timer hvilket giver en 
”blid” behandling men jo også i langt hø-
jere grad end HD kræver patientens med-
virken, man har aldrig fri og man skal i 
hjemmet afsætte plads til de mange poser. 
I modsætning til HD (maskine/el/vand) 
kan PD gives hvor som helst, i hjemmet, i 
båden, på en 1 uges tur inde i fjorden osv. 
Dertil kommer at det er langt den billigste 
dialyseform.

Men er PD nu lige så god som den store 
og dyre hæmodialysemodel? Vurderet på 
hard end-point (mortalitet) er der ingen 
forskel mellem PD og HD og vi har pa-
tienter her i Grønland der har levet mere 
end 15 år med PD. Hvert år d. 1.november 
måles alle dialysepatienter i Europa med 
17 ”bløde” kvalitetsindikatorer (som f.eks. 
hæmoglobin, creatinin, PTH, CRP) og her 
er der heller ingen forskel. Enkelte patien-
ter kan af forskellige grunde ikke køre PD 
og de må i HD, og da dette ikke er et tilbud 
i Grønland må patienten permanent flytte 
til København. Behandlingen foregår her 
på RH eller Frederiksberg. Dette er natur-
ligvis en meget dramatisk ændring i pa-

Foto: Colourbox
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tientens hverdag. Vi har aktuelt 4 patienter 
i HD med hjemby fordelt på hele kysten, et 
tal der har været ret konstant i en lang år-
række. Der er jo her i Grønland en politisk 
målsætning om behandling så nær hjem-
stedet som muligt, dette tilgodeses ved 
PD men ikke HD. Der er stor politisk be-
vågenhed på dette område og jeg har flere 
gange fået forespørgsel om hjemtagning af 
HD, men med så få patienter kan der ikke 
skabes faglig grundlag for oprettelse af et 
hæmodialysecenter også selv om min ho-
vedinteresse i 25 år indenfor nefrologien 
har været hæmodialyse.

Fremtiden? 
Den bedste behandling for en nyrepatient 
er en vellykket nyretransplantation (Tx) 
og vi har 5-6 patienter med en fungerende 
fremmed nyre. Donornyrer kan være ne-
kronyrer fra hjernedøde patienter typisk 
liggende i respirator på neurokirurgiske 
afdelinger. Alle patienter med terminal 
nyreinsufficiens vurderes med henblik på 
transplantation, de indledende undersø-
gelser foretages her på DIH og afsluttende 
undersøgelser på RH. Er man egnet kom-
mer man på en transplantationsventeliste 
og mange venter i årevis, her i Grønland er 
der yderligere det problem at efter tilbud 
skal man være på RH i løbet af 24 timer. 
Vi er derfor blevet mere aktive omkring 
mulige levende donorer, det være sig fami-
lie, ægtefælle, nær ven eller lign. Både ne-
kronyredonation og donation fra levende 
donor rejser stadig en lang række etiske 
spørgsmål. Tidligere var vi som læger mere 
passive og lod patienten komme og for-
tælle at hans mor gerne ville give en nyre, 
nu er vi mere aktive og anmoder patienten 
sondere terrænet. Der er flere grunde her-
til: nyre TX er stadig den bedste uræmibe-
handling, der er problemer om nekronyre-

tilbud til patienter i Grønland og moderne 
anti-immunosuppressiv behandling giver 
mulighed for transplantation trods uforlig 
i blod- og vævstyper. Kontrol af patienter 
med nyreTx som for patienter i dialyse.

ET nyt behandlingstilbud er blevet drøftet 
de sidste måneder, det er hjemme-hæmo-
dialyse. I Danmark er der ca. 100 patienter 
som har indrettet et rum hjemme til HD 
med apparatur osv. Kræver el og vandtil-
slutning samt afløb og en meget velfunge-
rende patient der selv kan stå for opsæt-
ning af apparatet, til- og frakobling af blod, 
indstilling af apparatet osv. Der bør være 
en medhjælp hvis der sker uheld, behand-
lingen er potentielt livsfarlig uden opsyn. 

Vi har haft en enkelt patient i denne be-
handling. I DK er det rimelig ufarlig, i 
Grønland vil der være betydende risiko 
hvis der f.eks. kommer nedbrud af appa-
ratur og lign. HD apparatet er så teknisk 
avanceret at de større dialyseafdelinger i 
DK har eget medico-teknisk afdeling! Vi er 
ved at undersøge om behandlingen kunne 
være et tilbud til en eller flere af de patien-
ter vi aktuelt har i DK. Økonomisk vil det 
ikke være et stort problem, men det rejser 
igen etiske spørgsmål. Selv om det er pa-
tienten der bestemmer kan vi jo som læger 
ikke fralægge os et fagligt ansvar.

Akut uræmi skal kort omtales. Årsagen er 
oftest såkaldt shock-nyre, en tilstand med 
næsten eller hel nyresvigt i forbindelse med 
BT-fald, større operationer, traumer, for-
giftninger m.v. Tilstanden oftest fuld rever-

sibel, men dødelig i løbet af få dage uden 
behandling. Patienten skal straks flyttes til 
intensiv afdeling DIH hvor vi har mulighed 
for at lægge et akut PD-kateter og køre akut 
P-dialyse. Behandlingen kan være direkte 
livreddende og gøre patienten transpor-
tabel til enten RH eller Island til regelret 
HD-behandling og vi har efterhånden ikke 
helt få succes-historier hos både børn og 
voksne. Konkluderende kan siges, at grøn-
landske uræmipatienter alle bør vurderes 
med henblik på aktiv behandling og at 
alle principielt bør tilbydes aktiv behand-
ling. Nogle patienter fravælger det hvilket 
skal respekteres. P-dialyse er fortsat hjør-
nestenen i behandlingen og synes meget 
velegnet til grønlandske forhold med be-
handling i hjemmet uanset hvor man bor. 
Er HD eneste mulighed foregår dette indtil 
videre i København, men muligheden for 
hjemme-HD behandling undersøges lige-
som vi af flere grunde bør være mere aktive 
omkring spørgsmålet om levende nyredo-
nation.

Ligesom i DK kan vi fremover forvente 
flere patienter som skønnes egnet til aktiv 
uræmibehandling, herunder især ældre 
patienter og patienter med alvorlige kon-
kurrerende lidelser hvilket giver ekstra ud-
fordringer for sundhedsvæsenet. Uræmi er 
en kompliceret tilstand og behandling med 
dialyse eller transplantation kræver et nøje 
samarbejde mellem kystens sygehuse, DIH 
og RH. Dette samarbejde har fungeret rig-
tig godt de mange år jeg har arbejdet i det 
grønlandske sundhedsvæsen og er simpelt 
hen en forudsætning for at vi kan varetage 
denne livreddende behandling af vore ny-
repatienter. 

Vi har ingen hæmodia-
lysemaskine i Grønland. 
P-dialyse er vores stan-
dardbehandling

“
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Palma, Mallorca 
Tag med til sol og varme 
Vi sætter kursen mod Mallorcas største by, Palma. Byen er en fan-
tastisk storby i miniformat og byder på Mallorcas største udvalg af 
kultur, shopping og underholdning. Her mødes gammelt og nyt - 
her finder du såvel middelaldergyder med specialbutikker og caféer 
som internationale restauranter. 

For at kunne få pladser nok har vi reserveret værelser på to hoteller 
tæt på hinanden, Hotel Sunprime Waterfront og Hotel JS Palma 
Stay. Begge hoteller har pool og er beliggende i bekvem afstand 
til både strand og centrum. Du kan læse nærmere om hotellerne på 
Spies hjemmeside www.spies.dk. 

Vi rejser den 12. maj 2015, og der er mulighed for ophold af enten en 
eller to ugers varighed. Der er afrejse fra Billund og København. 

Praktisk
Rejsen er for alle medlemmer af Nyreforeningen. Vi arrangerer dia-
lysebehandling for alle HD-patienter, og der vil være danske dialyse-
sygeplejersker med på rejsen. PD-patienter skal selv bestille væsker 
mm. via hospitalet. Alle deltagere skal være selvhjulpne eller have 
medhjælper med. 

Søren og Karen Marie Riis, der har mange års erfaring som frivillige 
rejseledere i Nyreforeningen, er med på hele rejsen.

Tilmelding
Udfyldt ansøgningsskema sendes til mail@nyreforeningen.dk eller 
pr. post til Herlufsholmsvej 37, st. 2720 Vanløse. Du finder ansøg-
ningsskemaet på www.nyreforeningen.dk. Har du ikke adgang til 
pc, kan du få ansøgningsskemaet tilsendt ved henvendelse til sekre-
tariatet på tlf. 43 52 42 52. Ansøgningsskemaet skal være sekretaria-
tet i hænde senest den 23. marts.

Priser
2 uger 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: fra 8.200 kr.
Eneværelse tillæg: fra 2.600 kr.

1 uge 
Pris pr. person i dobbeltværelse: fra 6.600 kr.  
Eneværelse tillæg: 1.750 kr.
                   
Priserne er inklusiv:
•	 Fly med Thomas Cook Airlines t/r
•	 Mad ombord på flyet
•	 Bus fra lufthavn til hotel t/r
•	 Morgenmad

Rejse- og afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i pri-
sen, men kan tilkøbes. Hvis du ikke allerede har rejse- og 
afbestillingsforsikring anbefaler Nyreforeningen, at du til-
køber forsikringer. 

Turen går til 

medlemsrejse

Foto: Colour-
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Kurser 2015
Ungeweekend + Juniorweekend
Dato: 27.-29. marts
Sted: Lalandia i Billund
Weekenden er for alle unge i alderen 13-30 år.

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

Motionsweekend
Dato: 9.-10.maj
Motionsweekenden er primært for dig, der er vant til at dyrke 
motion, men som er gået lidt i stå på grund af sygdommen og 
som trænger til inspiration. Kom og vær sammen med andre om 
gode og sjove motionsoplevelser. Læs mere på side 29.

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

Oplevelsestur for børn og unge 
Dato: 19. – 21. juni
Sted: Spejderlejren Egerup ved Skælskør
En weekend i naturen med masser af oplevelser for børn med 
en nyre- eller urinvejssygdom.

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

Kredsbestyrelsestemadag 
Dato: 5. september
Temadag for alle dem, der sidder i kredsbestyrelserne rundt om 
i landet. Der er fokus på at opnå ny viden og erfaringsudveksle 
med hinanden.

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

Kursus for kroniske stendannere og deres 
pårørende 
Dato: 12.-13. september
Sted: HUSET i Middelfart
Nyreforeningen afholder for første gang et kursus for personer 
med urinvejssygdomme, primært kroniske nyrestensdannere, 
og deres pårørende. 

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

”Livet er en gave ” weekendkursus 
Dato: 26.-27. september
Målgruppen er donorer og modtagere og kommende donorer 
og modtagere. Temaet er denne gang at vente på en transplan-
tation. Der vil være fokus på ventetid, samspil mellem patient 
og pårørende, hvordan holder man gejsten oppe i ventetiden 
mm.

Familiekursus – for familier med et barn, 
der har en nyre- eller urinvejssygdom 
Dato: 11.-14. oktober
Sted: Skærbæk ferie- og kursuscenter
Kursus for hele familien, hvor børn, forældre og raske søskende 
kan møde andre i samme situation.

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

Weekendkursus med fokus på parforhold 
Dato: 31. oktober – 1. november
Vi tager fat på de udfordringer, som kan opstå, når en nyre- el-
ler urinvejssygdom rammer familien og parforholdet.

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

Temadag for forældre til børn med en 
nyre- eller urinvejssygdom 
Dato: 21. november
Temadagen giver forældrene værktøjer til at håndtere hverda-
gen med et nyre- eller urinvejssygt barn. Derudover bliver I be-
kendt med jeres sociale rettigheder og får mulighed for at dele 
erfaringer med andre forældre.

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

Deltagerbetaling
Temadage koster 100 kr. per person.
Weekendkurser i dobbeltværelse koster 350 kr. per person.
Weekendkurser i enkeltværelse koster 500 kr. per person.
Børn under 18 år betaler halv pris.
Familiekurset har særskilt pris - se hjemmesiden.

Du skal være medlem for at deltage i kurser og temadage.

Praktisk
Se alle kursusprogrammerne på www.nyreforeningen.dk. 
Tilmelding er på de fleste kurser efter først-til-mølle-princip-
pet. Tilmelding og betaling foregår via hjemmesiden. 
Der kan forekomme ændringer i kursusplanen, så hold øje med 
hjemmesiden.
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Landsmøde 2015 

den 25.-26. april på Vejle Center Hotel

I år er der ekstra god grund til at deltage i landsmødet! Vi skal nemlig fejre Nyreforeningens 40 års jubilæum med en festmiddag med 
underholdning om aftenen. I år uddeler vi desuden midler fra Nyreforeningens Forskningsfond om formiddagen inden selve general-
forsamlingen. Så vil du høre mere om, hvilke spændende forskningsprojekter, vi støtter i år, så kom og vær med til uddelingen. Det hele 
foregår på Vejle Center Hotel.

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen
1.	 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2.	 Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
3.	 Revideret regnskab til godkendelse
4.	 Orientering om indeværende års budget
5.	 Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
6.	 Foreningens fremtidige virke (oplæg ved landsformanden)
7.	 Fremlæggelse, drøftelse og afstemning vedr. indkomne forslag
8.	 Valg af næstformand 
         Indstillede kandidater: Malene Madsen
9.	 Valg af to interne revisorer
10.	Valg af suppleant for intern revisor
11.	Eventuelt

Den endelige dagsorden bliver sendt ud til alle deltagere sammen 
med årsberetningen efter tilmeldingsfristens udløb.

Har du et forslag, du ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal 
du sende det skriftligt til sekretariatet senest den 14. marts 2015.

Program for landsmødet 2015
Lørdag den 25. april
Kl. 10.00 – 10.30 Ankomst
Kl. 10.30  Uddeling fra Nyreforeningens Forskningsfond
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.00  Uddeling af Årets solfanger
Kl. 13.15  Generalforsamlingen starter
Kl. 15.00  Kaffepause
Kl. 15.30  Generalforsamling fortsat og afslutning
Kl. 19.00  Middag og fejring af Nyreforeningens 40 års jubilæum 
 
Søndag den 26. april
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

Kom til
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Praktiske oplysninger 

Mødested: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 
Vejle.

Tilmelding: Tilmeld dig senest den 8. april til Nyreforeningens 
sekretariat ved at anvende girokortet. Hvis du udelukkende øn-
sker 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 overnat-
ning, så sæt kryds ved Arrangement 1 på girokortet og indbetal 
450 kr. Hvis du ønsker at deltage hele weekenden, så vælg enten 
eneværelse eller dobbeltværelse og sæt kryds ved Arrangement 2 
på girokortet og indbetal enten 1.250 eller 1.400 kr. Husk også at 
krydse af om du ønsker at overvære hovedbestyrelsesmødet og 
deltage i frokost søndag. Notér evt. bemærkninger på girokortet. 

Netbank: Hvis du betaler landsmødegebyret via netbank, skal 
du bruge samme kontonummer, som der står på girokortet (927-
2100), men du skal bruge kode 01 (i stedet for kode 82). Husk des-
uden at skrive, hvilke arrangementer du deltager i, om du ønsker 
overnatning osv. Se bagsiden af girokortet.

Hovedbestyrelsesmedlemmer: Hovedbestyrelsesmedlemmer 
og andre, som skal deltage, skal også tilmelde sig til sekretariatet 
på mail@nyreforeningen.dk. Rejseudgifter til og fra landsmødet 
refunderes for medlemmer af Hovedbestyrelsen efter gældende 
regler. Alle opfordres til at benytte offentlig transport eller at aftale 
fælles kørsel. 

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

Særlige hensyn: Hvis der skal tages særligt hensyn, f.eks. i forhold 
til gangbesvær, diætkost eller lignende, så husk at oplyse det til se-
kretariatet på mail@nyreforeningen.dk eller tlf. 43 52 42 52. Husk 
at sætte kryds ved CAPD-skifteværelse, hvis du ønsker sådan et. 

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 22. april, 
får du ikke din betaling refunderet. 

Drikkevarer: Udover kaffe, te, en vand til frokost og to glas vin til 
middagen er drikkevarer for egen regning.
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Deltagelse i Landsmødet 2015
vejle Center hotel  
Willy sørensens Plads 3, 7100 vejle

Kryds af for omfanget af din deltagelse:

Generalforsamling
Arrangement 1 (450 kr.)
Arrangement 2 i eneværelse (1.400 kr.)
Arrangement 2 i delt dobbeltværelse (1.250 kr.)
hB-møde søndag
sandwich søndag
Ønsker CaPD-skifteværelse

tilmelding senest 8. april 2015

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

Kender du Årets solfanger 2015?
Årets solfanger er en pris, som Nyreforeningen uddeler til en person, der i særlig grad har bidraget til øget livskvalitet for 
mennesker med en nyre- eller urinvejssygdom. Prisen gives for indsatsens medmenneskelige indhold.

Prismodtageren kan f.eks. være en, som løfter humøret og skaber god stemning under dialysen, det kan være et medlem 
af Nyreforeningen, som har igangsat et vigtigt projekt til gavn for andre medlemmer osv.

Alle medlemmer af Nyreforeningen kan indstille en person til Årets solfanger. Og 
det er nemt: skriv en skriftlig begrundelse for din indstilling og send den til os.

Send din indstilling 
...til Nyreforeningens sekretariat på mail@nyreforeningen.dk eller til Her-
lufsholmvej 37, 2720 Vanløse.  
Indstillingen skal være os i hænde senest den 16. marts 2015.

Prisen uddeles på årets landsmøde den 25. april 2015. Vinderen bliver også 
offentliggjort på hjemmesiden og i Nyrenyt.

g
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Nyreforeningen uddeler ny pris:

Holbæk sygehus er  
bedst til planlagt dialysestart
Nyreforeningen har stiftet en ny pris, som 
går til det hospital, der året forinden har 
forbedret sig mest indenfor planlagt dia-
lysestart. 

Tidlig henvisning og planlagt dialysestart 
er helt afgørende for kommende dialyse-
brugeres livskvalitet og mulighed for selv 
at træffe beslutning om og tage ansvar for 
egen behandling. Derfor har Nyreforenin-
gen valgt at sætte fokus på planlagt dialy-
sestart med en årlig pris.

”Det er ofte en stor omvæltning at starte i 
dialyse. Derfor er det vigtigt, at man har 
haft god tid til at finde ud af, hvilken dialy-
seform, der passer bedst ind i ens hverdag, 
og selvfølgelig at der er anlagt varig ad-
gangsvej før dialysestart,” udtaler Jan Ris-
have, formand for Nyreforeningen.

Prisen blev uddelt for første gang den 28. 
januar 2015 på Nyreforeningens årlige 
dialysekonference for sundhedsperso-
nale, der arbejder med nyresyge menne-
sker. Prisen går i år til Holbæk sygehus, og 
overlæge Niels-Jørgen Løkkegaard mod-
tog prisen på sygehusets vegne.

Baggrund
Ifølge Dansk Nefrologisk Selskabs årsrap-
port 2012 er målet for tidlig henvisning 
75 %, og målet for patienter med planlagt 
dialysestart er 60 %. Dette mål er der 
kun få afdelinger, der nåede i 2012. Men 
når 75 % af alle patienter henvises tidligt 
er en vigtig forudsætning for en god og 
planlagt dialysestart tilstede for flertallet 
af nye patienter. Kvalitetsmålet med > 60 
%, der startes planlagt, bør være absolut 
opnåeligt. 

Starter man ikke planlagt dialyse, resulte-
rer det bl.a. i, at man ikke når at deltage i 
nyreskole og ikke når at tilegne sig viden 
om de mange forskellige muligheder for 
dialyse. Færre begynder i peritonealdialy-
se, og for mange begynder i hæmodialyse 
med et akut kateter.

Årets vinder er fundet med hjælp fra 
Dansk Nefrologisk Selskabs årsrapport 
2012 og 2013. 

Overlæge Niels-Jørgen Løkkegaard fra holbæk sygehus modtog prisen på 
sygehusets vegne. Foto: helle Wilmann søndergaard

Der vil naturligvis være patientforløb, 
hvor ingen kunne forudse, at nyrefunk-
tionen aftog så pludseligt, men der er 
stor forskel på afdelingernes resultater, 
og der er behov for, at alle finder frem 
til ’best practice’. Nu forsøger vi at sætte 
fokus på problemet på en positiv måde 
– nemlig ved at belønne dem, der kla-
rer sig godt” -Jan Rishave.

“
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unge+juniorweekend
Tema: sundhed+motion
vi inviterer nu til unge+juniorweekend for alle unge mellem 13 og 30 med temaet sundhed og motion.
vi skal være aktive og have en masse ny inspiration til lækker mad og tips til sjov motion. Der bliver også tid til at 
slappe af og være social, alt efter hvad du har lyst til. Det bliver en vildt fed weekend med masser af sjov og hygge!

Hvornår
Weekenden d. 27.-29. marts 2015.

Hvor
Lalandia Billund, Ellehammersallè 3, 7190 Billund

program
Fredag den 27. marts
Kl. 17: ankomst og indkvartering
Kl. 18: velkomst og præsentation, herefter middag i hytterne
Kl. 21: socialt indslag

Lørdag den 28. marts
Kl. 9: morgenmad
Kl. 10: Fri leg, fx i vandlandet
Kl. 12: Frokost (evt. i det grønne)
Kl. 13-17: Oplæg og workshop ved rosalie thurman fra Whiteout adventures
kl. 18: middag i hytterne
Kl. 19: Fri leg

Søndag den 29. marts
Kl. 9: morgenmad
Kl. 10-11: Evaluering 
Kl. 12: Farvel og på gensyn 

Tilmelding
ved enten Pernille vind Kristensen (medlem af ungeudvalget) på tlf. 26 79 72 66 eller på mail pernille.vind.k@gmail.com
Eller Karina Ungekonsulent på 22 55 21 06 eller kas@nyreforeningen.dk
Seneste mulighed for tilmelding er d. 3.3.2015

læs mere 
... og se hvem der ellers kommer med på Facebook siden- UNG (unge med nyresygdommes gruppe). 

ung
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Min nyre kan blive din - men vil jeg?
Nyreforeningen har udgivet 
en pjece til dig, der overvejer 
at donere en nyre til en, du 
kender.
aF LONE haar, mEDLEm aF DONOrUD-
vaLGEt

Nyreforeningen nedsatte i november 
2013 et Donorudvalg, der særligt skulle 
arbejde for donorernes interesser. Der 
er efterhånden kommet en del donorer 
som medlemmer i foreningen, og Nyre-
foreningen vil også gerne i kontakt med 
kommende donorer.

Donorudvalget besluttede på sit første 
møde i 2014, at en pjece for kommende 
donorer skulle have førsteprioritet i ar-
bejdet, fordi der ikke fandtes nogen pje-
ce, som beskrev de psykiske spørgsmål, 
der rejser sig, når man overvejer at blive 
donor.

Arbejdet med pjecen var allerede be-
gyndt, idet Nyreforeningens sekretariat 
havde skrevet et udkast. Donorudvalget 
havde imidlertid en række ændringsfor-
slag til pjecen. Blandt andet ønskede Do-
norudvalget at lave en pjece, der skulle 
være anderledes end den, som transplan-
tationscentrene udleverer. Vores pjece 
skulle være en, som man kunne læse, 
før man overhovedet henvendte sig til et 
transplantationscenter med tanken om at 
blive donor. 

Sekretariatet omskrev pjecen, og på ud-
valgets næste møde deltog Nyreforenin-
gens frivillige psykolog, Henning Søn-
dergaard, som også havde været med 
til at skrive den nye udgave. Udvalget 
drøftede pjecen og havde stadig nogle 
ændringsforslag. Pjecen havde fået den 
retning, som vi ønskede. Pjecen stiller en 
lang række spørgsmål, som skal hjælpe 
en mulig donor igennem de mange tan-
ker, som man har, hvis man overvejer at 
give en nyre til en anden.

Udkastet til pjecen blev nu sendt ud til en 
række nyresyge og donorer, der gav deres 
feedback. På baggrund af dette og udval-
gets forslag fik Donorudvalget det tredje 
udkast af pjecen i september 2014, og nu 
var der kun enkelte rettelser tilbage. 

Pjecen blev forelagt for Forretningsud-
valget og Hovedbestyrelsen, og efter end-
nu nogle mindre rettelser blev den klar 
til udsendelse i januar 2015.

Pjecen har fået titlen ”Min nyre kan blive 
din – men vil jeg?”. Dermed lægger pje-
cen op til, at man grundigt overvejer de 
mange dilemmaer, der kan opstå, når 
man overvejer at blive donor. Pjecen er 
inddelt i små kapitler med overskrifter 
som f.eks. ”Frygt”, ”Taknemmelighed” og 
”Når svaret er Nej”. 

Donorudvalget håber, at pjecen vil blive 
brugt af både mulige donorer og af de 
nefrologiske afdelinger – og at den bliver 
et naturligt supplement til transplantati-
onscentrenes pjecer.

En pjece til overvejelse
Møder du nogen som overevejer at done-
re en nyre, kan du give dem denne pjece.

Pjecen kan findes på  
www.nyreforeningen.dk/pjecer.
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Støt en god sag
& tjen penge

Tjen 8 kr. for hvert solgt lod
Sports- og fritidsklubber, bridgeholdet, bowlingteamet eller bare dig selv - 
alle, uanset alder, kan være med til at sælge lodsedler for Nyreforeningen.  
Lodsedlerne koster 25 kr. og du/I tjener 8 kr. pr. lodseddel.

Lotteriet starter d. 26. marts og slutter igen d. 31. maj 2015. 

Tilmeld dig eller dit hold på:
mail@nyreforeningen.dk  
eller tlf: 43 52 42 52

Se mere på www.nyreforeningen.dk/lotteri, hvor du/i også kan tilmelde jer. 

tilmeld jer senest d. 19. marts 2015.

overskuddet fra salget går ubeskåret til Nyreforeningens arbejde for 
mennesker berørt af nyre- eller urinvejssygdom. 

Vind 10.000 kr.
Kan I sælge mange lodsedler, 
så meld jer til Dm i lodseddel-
salg, hvor I udover det I tjener 
kan vinde: 
1. præmie: 10.000 kr.
2. præmie: 5.000 kr.
3. præmie: 3.000 kr. 



Vidste du...
- at Cirkus Dannebrog i mange år har støttet Nyreforenin-
gens lotteri ved at udlodde 250 x 2 fribilletter til deres fanta-
stiske forestillinger? Cirkus Dannebrog har i øvrigt også flere 
gange afholdt særforestillinger til fordel for Nyreforeningen.
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Støt en god sag
& tjen penge Støt, spil og vind

Den 26. marts 2015 lyder startskuddet til Nyreforeningens årlige 
lotteri. Når du spiller med i lotteriet, har du mulighed for at vinde 
mange gevinster, samtidig med at du støtter Nyreforeningens ar-
bejde. Du kan blandt andet vinde en Volkswagen UP!, lækre rejser, 
skønne ferieophold, samt iPads, cirkusbilletter og gavekort. 

Lotteriet er en af foreningens vigtigste indtægtskilder. Overskuddet 
fra lotteriet går blandt andet til familiekurser, rådgivning, oplysning 
og politisk arbejde til fordel for landets nyre- og urinvejssyge. Jo flere 
lodsedler vi sælger, des mere kan vi gøre for vores medlemmer.

Afhængig af hvilken kreds, du tilhører, vil du som medlem af 
Nyreforeningen enten få tilsendt et antal lodsedler eller en 
opfordring til at bestille lodsedler. I begge tilfælde sker det i håb 
om, at så mange medlemmer som muligt vil spille med og på den 
måde give et vigtigt bidrag til såvel kreds som landsforening. 
Hvis du ikke vil modtage lodsedler fremover, kan du henvende 
dig til din kredsbestyrelse eller lokale lotterikoordinator. 

Vi har brug for din hjælp
Lodsedlerne sælges på gader og stræder af blandt andet skole-
klasser, sports- og fritidsklubber samt enkeltpersoner. Men vi har 
brug for mange flere sælgere. Det kan du hjælpe os med – enten 
ved at melde dig som sælger eller ved at være med til at sprede 
budskabet om lotteriet. 

Der er mange måder at hjælpe på:
•	 Fortæl familie, venner og bekendte om lotteriet. Måske kend-

er du én, der kunne tænke sig at tjene lidt ekstra eller blot 
gøre en god gerning.

•	 Print hverveplakater ud fra hjemmesiden og hæng op i dit lo-
kale supermarked, bibliotek, medborgerhus, sportsklub mm.

•	 Del opslag om lotteriet på facebook – find os på www.face-
book.com/nyreforeningen.

Jo flere, der hjælper med at sprede budskabet, des flere sælgere 
kan vi nå ud til.
Har du lyst til at gøre en ekstra indsats, så kontakt din kredsbe-
styrelse og hør, hvad de har behov for hjælp til i forbindelse med 
lotteriet. 

Nyreforeningens lotteri 2015

Støt, Spil & Vind
25 kr.

Protektor for Nyreforeningen:  

H.K.H. Kronprinsesse Mary

Løbe nr: 

lågenåbn

lågenåbn

lågenåbn

lågenåbn

4 låger  

= 4 chancer

Rejser

Ferier

Ipads

Cirkus

Nyreforeningens lotteri 2015

Støt, Spil & Vind
25 kr.

Protektor for Nyreforeningen:  

H.K.H. Kronprinsesse Mary
Løbe nr: 

lågenåbn
lågenåbn

lågenåbn
lågenåbn

4 låger  
= 4 chancer

Rejser

Ferier
Ipads

Cirkus

Nyreforeningens lotteri 2015

Støt, Spil & Vind
25 kr.

Protektor for Nyreforeningen:  
H.K.H. Kronprinsesse Mary

Løbe nr: 

lågenåbn lågenåbnlågenåbnlågenåbn

4 låger  
= 4 chancer

Rejser

Ferier Ipads
Cirkus



26 helle haubro er leder for Dansk Center for 
Organdonation. Foto: Lis videbæk

Medlemmer i vores region, der 
står på venteliste til en nyretrans-
plantation, venter på at komme 
til på Rigshospitalet. Når man ser 
på ventelisterne til de tre trans-
plantationssteder i Danmark, 
Skejby, Odense og Rigshospitalet, 
ligger Rigshospitalet ikke så godt 
mht. antallet af ventende, trans-
plantationer, dødsfald i venteti-
den mv. Vi var ikke sikre på, om 
opgørelsen af tal på ventelisten af 
udredte nyrepatienter registreres 
på samme måde alle tre steder.  
aF LIs vIDEBæK, FOrmaND FOr rEGIO-
NaLUDvaLG hOvEDstaDEN

Det giver os selvfølgelig mange spekulatio-
ner, om der er en eller anden skævvridning 
i systemet? Vi tænker også meget på, hvor-
dan og i hvor høj grad er Dansk Center for 
Organdonation, hjemmehørende i Aarhus, 
på banen for os øst for Storebælt? Hvordan 
er reglerne og hvordan fungerer Dansk 
Center for Organdonation? 

Centerleder Helle Haubro fortæller: 
”Indledningsvis må jeg sige, at det bekym-
rer mig, at man tænker, at vores indsats 
for de forskellige transplantationssteder er 
forskellig i de forskellige landsdele. Det er 
den bestemt ikke.

På finansloven i 2007, blev der afsat 7 millio-
ner til oprettelse af Dansk Center for Organ-
donation, der skulle have fokus på at støtte 
hospitalerne i at optimere deres arbejde 
med organdonation. Et af centrets målsæt-
ninger skulle være, at man udnytter det po-
tentiale, der er over hele landet med hensyn 
til organer, der kan være med til at give nyt 
liv til patienter, der står på venteliste.

Vi arbejder kun med hensyn til organer 
fra afdøde, dvs. organer fra landets 44 in-
tensivafdelinger. Intensivafdelingerne skal 
ved alle dødsfald registrere, om afdøde var 
en potentiel donor, og hvis donation ikke 
blev til noget, skal årsagen angives. På den 
måde får vi og afdelingerne mulighed for 
at målrette indsatsen for at gøre det bedre. 
Registreringerne viser, at der kun bliver 
overset 7 % af de mulige donorer om året, 
svarende til ca. 10 patienter – og det er da 
10 for meget. Vi arbejder tæt sammen med 
hospitalerne om, hvad der kan gøres bedre 
eller anderledes for at finde og anvende do-
norpotentialet fuld ud.”

Hvem skal tage den svære samtale med 
de efterladte til en elsket pårørende, der er 
uhelbredelig syg?
”Dansk Center for Organdonation har 
uddannet og trænet nogle læger og syge-
plejersker til at være en ”udrykningsfunk-
tion”, som på alle tidspunkter af døgnet kan 
tage ud og hjælpe intensivafdelingerne i et 
donationsforløb. I jeres område er der 20 
erfarne intensivsygeplejersker fra Rigsho-
spitalets neurointensive afsnit, som løser 
opgaven med at tage ud til de andre hospi-
taler, hvor de kan hjælpe med donorplejen 
og samtalerne med de pårørende om or-
gandonation. 

Vi anbefaler helt klart, at det er de læger, 
som har behandlet patienten i den sidste 
tid, som tager samtalerne om hjernedød og 
organdonation med de pårørende. Lægen 
kan her blive støttet af den sygeplejerske, 
som har passet patienten, samt en syge-
plejerske fra udrykningsfunktionen. Al 
forsknings viser, at det, der oftest har størst 
betydning for de pårørendes beslutning, er, 
om de har tillid til hospitalet og den læge, 
som de sidder overfor. En af de ting, der 
står skrevet i Handlingsplan for Orgando-
nation, er, at man fra hospitalets side skal 
være klar på, at ingen, der kan være en mu-
lig donor, skal have slukket for respirato-
ren, før man har undersøgt, om afdøde vil/ 
kan være donor. 

Statistisk er der ikke så mange pårørende, 
der siger nej til donation, hvis en afdød er 
tilmeldt Donorregisteret med et ja. Hvis 
de pårørende alligevel siger nej, mod af-
dødes vilje, respekteres det selvfølgelig. 
Men undersøgelser viser at 1/3, der har 
sagt nej til donation, fortryder det bagef-
ter. Det er noget, man også skal fortælle på 
de rigtige steder!”

Øst for Storebælt undrer vi os over tallene 
på ventelisten fra Scandiatransplant. Så 
vidt vides, sættes udredte nyrepatienter 
ikke på venteliste på samme tidspunkt, 
på de tre transplantationssteder, dvs. lige 
så snart de er færdigudredt. Det giver en 
skævvridning af tallene på listen.

”Hvis ting skal sammenlignes, skal måden 
man håndterer optagelsen på transplan-
tationslisten, selvfølgelig være ens. Det er 
meget udmarvende at stå på ventelisten i 
årevis og vente på ”den magiske telefon-
opringning”, at nu er der en nyre til dig! Vi 
ønsker alle sammen, at rigtig mange bliver 
transplanteret. Det er det, vi arbejder på. 

Folketingets Handlingsplan for Organ-
donation, der blev vedtaget før sommer-

Dansk center for organdonation
besøger hovedstaden

regionalt nyt



ferien, har nedskrevet initiativer til for-
bedring af situationen omkring donation. 
Målet er blandt andet en ensartethed for 
ageren på landets hospitaler ved opspo-
ring og håndtering af potentielle orgando-
norer. Vi ser vist alle frem til en forbed-
ring af antallet af mulige organer, til gavn 
for kronisk syge patienter.

Vi kan konstatere, at der stadig er meget 
arbejde, der skal gøres. Jeg tror aldrig, vi 
kan få tilstrækkelig med nekronyrer til pa-

tienter på ventelisten. Derfor er det hel-
digt for nyrepatienter, at en slægtning 
eller en ven kan melde sig som mulige 
levende donor.”

Jeg er medlem af Nyreforeningen

- og det er jeg, fordi min nevø  

er dialysebruger, men også  

for at støtte en god sag

Jo flere vi er...
des mere kan vi gøre for dig

Fælles praksis
Nyreforeningen har modtaget et 
brev fra de tre transplantationsste-
der, Rigshospitalet, Odense Uni-
versitetshospital og Aarhus Uni-
versitetshospital, hvor de beskriver 
deres fælles praksis for opskrivning 
på venteliste til transplantation. Det 
betyder, at du kan blive skrevet på 
ventelisten til en ny nyre, selvom du 
har en mulig donor i omgangskred-
sen., uanset hvilket hospital du skal 
transplanteres på.
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Information og støtte
at viden om nyre-og urinvejssygdomme er så let tilgængelig som muligt.

at give støtte til den nyre- eller urinvejssyge, pårørende, donorer, der hvor de er.

Tidlig diagnose
at nyre-og urinvejssygdomme bliver opdaget så tidligt som muligt.

at der skabes større opmærksomhed hos praktiserende læger på tidlig opsporing af nyresyg-

dom.

Central diagnose og lokal behandling

at sundhedsvæsenet i Danmark bliver bedre til at stille de rigtige og rettidige diagnoser.

at kommunerne udbygger faglig kompetence i sygeplejen, så patienter trygt kan dialysere 

hjemme, og samtidig være i løbende kontakt med sundhedsvæsenet.

at medicinsk udstyr indrettes brugervenligt, særligt udstyr til dialyse.

at kommunerne opretter tilbud om bloddialyse i lokale sundhedscentre.

at dialysepatienters transport til behandling på sygehuse ikke overstiger en time - hver vej.

at dialysepatienter får mulighed for dialyse nær deres feriested, hvis de bestiller 2 måneder før.

at kroniske patienter, der ikke selv kan, får hjælp til at koordinere deres behandlingsforløb.

Handling før behandling

at der skabes større forståelse for, at det nytter at beskytte sine nyrer.

Behandling i tide
at alle patienter informeres rettidigt om de mange – og forskellige – dialyseformer og deres 

betydning for sex, arbejde, valg af livsform mm.

at 60 % af alle patienter får anlagt varig adgangsvej til blodårerne eller p-dialysekateter, som er 

klar til brug, når de starter i dialyse.

at ventetiden til nyretransplantation er så kort som mulig og maks. 12 måneder.

at alle danskere registrerer sig i donorregistret

at der indføres levende, anonym donation af nyrer i Skandinavien.

God behandling
at Danmark forsker, finder og udvikler nye behandlinger til nyre- og urinvejssyge.

at der altid tilbydes den behandling, som griber mindst muligt ind i patientens liv.

at al behandling ydes individuelt og tilpasset den enkelte patient.

at hyppig stendannelse i urinvejene anerkendes som kronisk sygdom.

at der anvendes ”maximal medicinsk behandling” til patienter, der ønsker at ophøre med 

dialyse.
at ernæringstilpasset mad på dialyseafdelinger ordineres som led i behandlingen.

at al behandling også medindtænker pårørende.

Sikkerhed i behandlingen

at antibiotika, som slår alle bakterier ihjel, udelukkende bruges i akuttilfælde.

at sundhedsskadelige stoffer udgår af al medicinsk udstyr.

Retfærdighed
at nyrepatienter med ekstra udgifter til tandbehandling kan få dem dækket.

at patienter kan få dækket udgifter til transport i forbindelse med dialyse under ferie.

at nyretransplanterede kan adoptere børn.

Nyreforeningen 
kæmper for:
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motionsweekend
Den 9. - 10. maj 2015 i Roskilde
I år er vi tilbage på Sjælland, hvor vi skal klatre, lave siddende 
zumba, på skovtur med udfordringer og bevæge os på mange 
forskellige måder i motionens tegn. Vi får også besøg af en psy-
kolog, der vil fortælle om den mentale del af motion. Søndag 
bruger vi naturområdet Hedeland som medspiller. Vi kører 
sammen derud og finder det fælles mødested. Her skal nogen 
gennemføre en motionssti på tid og andre på en gåtur med ud-
fordringer. I lighed med tidligere år vil der være motion på me-
get forskellige niveauer. Vi deler os op i mindre grupper, så de 
forskellige former for motion så vidt muligt bliver tilpasset den 
enkelte.

Praktisk
Overnatning og hovedkvarter bliver på Danhostel Roskilde, der 
ligger tæt på aktiviteterne, og næsten midt i byen ved havnen. 
Der er gratis parkering meget tæt ved vandrehjemmet.  Frokost, 
aftensmad og morgenmad foregår på vandrehjemmet.  Trans-
porten til og fra Roskilde er for egen regning.

Alle drikkevarer er for egen regning.  Medbragte drikkevarer må 
ikke nydes på vandrehjemmet.

Du må meget gerne medbringe noget praktisk tøj, du kan be-
væge dig i og som må blive både vådt og snavset. Husk endelig 
også en vanddunk!

Alle selvhjulpne medlemmer af Nyreforeningen kan deltage – 
også kørestolsbrugere.

Pris
350 kr. per person i delt dobbeltværelse
500 kr. per person i enkeltværelse
Børn under 18 år kommer med til halv pris 

Tilmelding
Ved den bindende tilmelding bedes oplyst: Navn, adresse, tele-
fonnummer og mailadresse. Vi vil også gerne høre om evt. al-
lergier eller diabetes. 

Tilmelding og betaling skal ske på www.nyreforeningen.dk el-
ler ved at henvende dig til sekretariatet på tlf. 43 52 42 52 eller 
mail@nyreforeningen.dk.

Du er ikke tilmeldt, før betalingen er registreret.

Tilmeldingsfristen er den 27. marts 2015.

http://www.nyreforeningen.dk
mailto:mail@nyreforeningen.dk
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boganmeldelse

En ny jord af Eckhart Tolle

/ aF maLENE maDsEN, NæstFOrmaND I 
NYrEFOrENINGEN

At blive nyresyg og dialysekrævende kan 
være en meget rystende livsoplevelse. Syg-
dommen sniger sig ind i hverdagen med 
træthed, uoplagthed og til tider trættende 
behandlinger som efterlader en tung i 
kroppen og hovedet. Man kan godt føle, at 
sygdommen er ved at blive en meget stor 
del af ens liv og nærmest en del af en ens 
identitet – man arbejder deltid som dia-
lysepatient. Lægerne og personalet taler 
med dig om din sygdom, og mange ting 
sker måske akut eller uden, at man som 
menneske har et valg. Kroppen vælger før 
hjernen får tid til overveje de muligheder 
der er.

Eckhart Tolles bog ”En ny jord” er en ef-
terfølger af ”Nuets kraft”. Begge bøger kan 
læses uafhængigt af hinanden. Den mest 
læsevenlige er ”En ny jord”.  

Denne bog giver indsigt i, hvordan man 
tøjler tankestrømmene af bekymringer 
samtidig med, at man erkender tingenes 
tilstand, livets tilstand og giver slip på tan-
kerne – rydder op i tankerne.  Hvor vig-
tigt det er at vi giver slip på en identitet, 
der er afhængig af vores job, ejendele, po-
litiske eller religiøse overbevisninger, eller 
endog vores sygdom eller handicap.

A New earth, Eckhart Tolle: 
“You may think and speak of 
your self as a suffere of this or 
that chronic ilness or disabi-
lity. You receive a great deal 
of attention from doctors 
and others who constantly 
confirm to you your con-
ceptual identity as a suf-
fere or a patient. You then 
unconsciously cling to 
the illness because it 
has become the most 
important part of Who 
you perceive yourself 
to be.”

Eckhart Tolle vil dog 
igennem med et bre-
dere perspektiv om 
at være til stede i 
nuet og give dig 

styrke til at give slip på angst, nervøsitet 
og den evige tankestrøm, som kan være så 
trættende. Stop med at jage lykken og det 
perfekte liv og find styrken og glæden i at 
være til stede i nuet. Lige det du er i NU. 
Eckhart Tolle indfører læseren i praktiske 
termer i den ny bevidstheds kvaliteter, 
hvor utilfredshed, smerte og ligegyldig-
hed bliver erstattet af accept, glæde og 
entusiasme.

Hvis du er parat til en bog om selvud-
vikling og finde styrken i dig selv og leve 
i nuet, så er denne bog måske lige noget 
for dig. Der er ingen forkromede pakke-
løsninger, nemme løsninger eller religiøse 
indoktrineringer. Derimod er det en bog 
om, hvordan du oplever omverdenen, re-
lationer til andre mennesker og omgivel-
serne.

Bogen handler om, hvordan du kan rum-
me verdenen og give dine medmennesker 
rum og plads til at være dem de i virke-
ligheden er og ikke dømme eller sætte 
mærkater på dem. Hvilket jo i en ophedet 
situation kan være svært ikke at gøre. Det 
er en fin bog om at møde verden åbent, 
uden behov for at sætte ord på mennesker 
eller oplevelser, men bare være åbent for 
mennesket og oplevelsen. 

At være ét med livet er at være ét med 
nuet. Så forstår du, at du ikke lever dit liv, 
men at dit liv lever dig. Livet er danseren, 
og du er dansen.

Personligt har bogen inspireret mig både i 
mit arbejdsliv og i forhold til at leve med 
min sygdom og dialyse.  Giv dig selv en 
gave. Giv dig selv en rejse ind i sindet. 
God tur! 

At være ét med livet 
er at være ét med 
nuet. Så forstår du, at 
du ikke lever dit liv, 
men at dit liv lever 
dig. Livet er danse-
ren, og du er dansen.
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Kontaktoplysninger
Forretningsudvalget
Landsformand
Jan rishave 
tlf.: 62 21 52 52
E-mail: jan.rishave@gmail.com
Næstformand
malene madsen
tlf.: 40 52 56 62
E-mail: malenejm@gmail.com
Solveig Lauridsen  
tlf.: 75 92 73 23
E-mail: sysol@sol.dk
Karin Wermuth 
tlf.: 31 23 37 35 
E-mail: trunte-1973@hotmail.com
Per Henriksen  
tlf.: 35 35 16 54
E-mail: ph@absw.dk
Svend Arne Jørgensen  
tlf.: 98 98 15 20
E-mail: svaj@mail.dk
Allan Nielsen  
tlf.: 97 52 92 93 
E-mail: lolle@webspeed.dk
Lone Haar  
tlf.: 50 99 11 91
E-mail: lone.haar@hotmail.com
Bent Nielsen  
tlf.: 45 82 14 00
E-mail: bellisbakken@mail.dk

Lokalkredse
Nordjylland • Gunner Nielsen  
tlf.: 98 38 33 72 
E-mail: gunner.nielsen@gmail.com
Viborg • Jan Brinch-Møller  
tlf.: 97 52 97 57  
E-mail: jan@brinch-moller.dk 
Østjylland •  Ann Bellis Hansen  
tlf.: 86 27 27 59
E-mail: hansenann@hotmail.com
Vestjylland • Søren Riis
tlf.: 97 82 18 31
E-mail: s-riis@mail.tele.dk
Sydøstjylland • Rita Bruun 
tlf.: 75 83 35 45
E-mail: erbruun@gobel.dk
Sydvestjylland • Pia Nielsen 
tlf.: 40 18 03 05
E-mail: nyreforeningen.sydvestjylland@nyre-
foreningen.dk
Sønderjylland • Edith Nielsen 
tlf.: 41 42 36 21
E-mail: edithnielsen@danbonet.dk
Fyn • Karin Wermuth  
tlf.: 31 23 37 35
E-mail: trunte-1973@hotmail.com
Vestsjælland • Lone Haar 
tlf.: 50 99 11 91
E-mail: lone.haar@hotmail.com
Storstrømmen • Mogens Bo Birch 
tlf.: 55 34 41 07
E-mail: bo-birch@mail.dk
Roskilde • Vagn Jensen  
tlf.: 51 25 51 47 
E-mail: engstien8@gmail.com
Nordsjælland • Jesper Thaarup 
tlf.: 22 87 37 25
E-mail: jesperthaarup@hotmail.com
Københavns omegn • Lis Videbæk  
tlf.: 46 56 14 54
E-mail: lv.flong@webspeed.dk
København/Frederiksberg • Bo Frahm  
tlf.: 38 86 72 64
E-mail: frahm@vip.cybercity.dk
Bornholm • May-Britt H. Sauerberg   
tlf.: 21 76 22 17 
E-mail: maybrittsauerberg@gmail.com
Færøerne • Nordleif vid Krógv  
tlf.: 00298 375200 
E-mail: soljuflog@live.dk

Sekretariatet
Direktør
sven Gerner Nielsen
Direkte nummer: 22 60 20 11
E-mail: sgn@nyreforeningen.dk
Souschef/Socialrådgiver
Jan Jensen
Direkte nummer: 50 93 59 50
E-mail: jj@nyreforeningen.dk
Kommunikationskonsulent
Karina Ertmann Krammer
Direkte nummer: 41 19 51 00
E-mail: kek@nyreforeningen.dk
Bogholder
marianne Eisner
Direkte nummer: 50 93 59 53
E-mail: me@nyreforeningen.dk
Ungekonsulent + Grafiker
Karina suhr
Direkte nummer: 22 55 21 06
E-mail: kas@nyreforeningen.dk
Rejse- og lotterikonsulent
maria helene Olesen
Direkte nummer: 50 93 59 48
E-mail: mho@nyreforeningen.dk
Klinikchef
Birthe Nielsen
Direkte nummer: 50 93 59 41
E-mail: dialyse@nyreforeningen.dk
Psykolog (frivillig) 
henning søndergaard
telefon: 50 93 59 46
E-mail: psykolog@nyreforeningen.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



Det sker lokalt i  

Bornholm
•	 16. april: Bowlingaften med spisning kl. 16.45.

Fyn
•	 30. maj: Nyrernes dag

København/Frederiksberg 
•	 10. marts: Temaaften ”Rejseklar” kl. 19, Rigshospi-

talet opg. 86 1. sal. Tilmelding på tlf. 28 74 16 54.
•	 21. marts: Rundvisning på Den blå planet kl. 

14.15. Tilmelding på tlf. 28 74 16 54.
•	 19. april: Bowling for alle kl. 14, Lanes og Lounges 

i Tårnby. Tilmelding på tlf. 28 74 16 54.
•	 9. maj: Skuespillehuset rundvisning kl. 9.15. Til-

melding på tlf. 28 74 16 54.
•	 17. maj: Hygge på cykel kl. 11 fra Husum station. 

Tilmelding på tlf. 26 70 88 83.
•	 30. maj: Nyrernes Dag kl. 13- 21. Lystænding 

samt musik og underholdning for hele familien.
•	 6. juni: Sommerfrokost på frilandsmuseet (med 

hestevognstur) kl. 10.45. Tilmelding på tlf. 28 74 
16 54.

•	 21. juni: Hygge på cykel kl. 11 fra Klampenborg 
station. Tilmelding på tlf. 26 70 88 83.

•	 21. juni: Bowling for alle kl. 14, Lanes og Lounges 
i Tårnby. Tilmelding på tlf. 28 74 16 54.

Københavns omegn 
•	 3. marts: Samværsgruppen mødes.
•	 7. april: Samværsgruppen mødes.
•	 5. maj: Samværsgruppen mødes.
•	 2. juni: Samværsgruppen mødes.
•	 Alle møder i Samværsgruppen finder sted i Kul-

turhuset, Poppel Alle 12, 2630 Tåstrup.
•	 7. juni: Skovtur.

Nordjylland 
•	 25. marts: Foredrag om Aalborg Universitetsho-

spitals forskning i nyresygdomme i Auditoriet, 
Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital 
kl. 19. Der er fri adgang.

Sydvestjylland

•	 10. april: Bowling med spisning i FunWorld
•	 13. juni: Sommerudflugt

Sydøstjylland 
•	 18. marts: Møde i Transplantationsgruppen. Til-

melding på e-mail: viba1@live.dk, tlf. 20 45 10 29.
•	 22. og 23. april: Besøg på dialyseafdelingerne 

med wienerbrød og en til halsen – formiddag og 
eftermiddag.

•	 10. maj: Brunch på Kongebrogaarden.

Vestsjælland  
•	 20. juni: Sundhedsdag i Holbæk  

Østjylland 
•	 7. juni: Sommerudflugt 

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

mailto:viba1@live.dk
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