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tema

Frivilligt arbejde

Mød nogle af
vores seje frivillige
og find ud af, hvorfor
frivilligt arbejde gør
dig lykkelig

Læs bl.a om: Debat om døden • Smagfulde måltider • Træning og P-dialyse • Søvnforstyrrelser

lederen

AF Jan Rishave
Landsformand, Nyreforeningen

Frivillighed i Nyreforeningen
Nyreforeningen er en patientforening, der varetager
interesser for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Samtlige valgte medlemmer af Nyreforeningens
ledelse, både i landsforening
og de lokale kredse, arbejder
frivilligt.
Nyreforeningen lever af frivilliges arbejde. Mange hundrede medlemmer
er engageret i Nyreforeningens arbejde.
Det er utroligt, at en forening kan fungere med frivillige, der yder en rigtig
stor indsats og blot et lille, men stærkt
sekretariat.
Hvorfor er der så mange frivillige, der
bruger så megen tid i Nyreforeningen?
Jeg tror, vi alle kæmper en kamp for
den gode sag. Vi ønsker at hjælpe mennesker, der har det svært. Vi ønsker at
forbedre forholdene for patienter og
pårørende ved at oplyse, forbedre forholdene på hospitalerne, give gode oplevelser, støtte målrettet forskning og
opbygge gode relationer mellem folk.
Vores intentioner som frivillige er styret af den gode sag, men det er ikke alt.
Vi får jo selv en hel række dejlige oplevelser, når vi oplever at hjælpe et menneske til en mere positiv hverdag. At
have givet en god ”her og nu oplevelse”,
giver en dejlig fornemmelse i kroppen.
Se glade ansigter på udflugter, arrangementer, kurser og rejser er guld værd
for os.
Vi møder mange spændende og engagerede mennesker, der virkelig ønsker
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at gøre en forskel. At være med til at
give positive oplevelser, giver jo også
gode oplevelser til os selv. Det giver et
fællesskab, som vi alle har brug for i
hverdagen. Et fællesskab, vi kan trække
på, når der er behov for det.
Det er rigtig vigtigt for al slags arbejde,
at vi får lov til at beskæftige os med det,
vi er gode til og kan lide. I frivilligt arbejde er det endnu mere afgørende, da
vi ellers blot dropper arbejdet igen. Vi
er jo ikke bundet på samme måde som
ved et lønnet arbejde. Vi kan derfor
stoppe vort frivillige arbejde fra dag til
dag, og derfor er det vigtigt, at arbejdet
er spændende og sjovt. Vi skal passe på
ikke at presse frivillige for meget, da det
så pludselig bliver for uoverskueligt, og
man stopper helt med arbejdet.
Vi skal også have ansvar. De fleste frivillige vil gerne have et ansvar, men det
må ikke blive for stort! Uddelegering
af arbejdsopgaver til mange må være
svaret på dette. Vi skal alle opnå en god
livskvalitet ved vort frivillige arbejde.
Heldigvis er livskvalitet forskellig fra
person til person, og det er derfor, vi i
Nyreforeningen får løst så mange forskellige opgaver af mange forskellige
medlemmer.
Jeg vil takke alle frivillige, der yder et
godt stykke arbejde overalt i Nyreforeningen. Nogen yder et utroligt stort
stykke arbejde, mens andre er med enkelte gange, men uden jeres arbejde har
vi ingen forening!
Jeg vil også gerne opfordre flere medlemmer til at melde sig til frivilligt
arbejde rundt om i kredsene eller til
landsforeningen. Nyreforeningen kan
altid bruge flere hænder.
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kort nyt

Flot fokus på organdonation
Der var stærke, rørende og modige fortællinger på skærmen, da TV2 satte fokus på organdonation i Go’ morgen
og Go’ aften programmerne i hele uge 26.
Ifølge TV2 fik udsendelserne rigtig mange danskere til tasterne for at kommentere og debattere, hvilket også var en
del af formålet. Og ikke mindst fik det folk til at registrere
deres holdning i donorregistret. Status da ugen var slut
lå på 11.946 nye registrerede. Oveni det tal er der forhåbentlig endnu flere, der har talt med deres nærmeste om
organdonation. Der er stadig mange, der ikke har taget
stilling, og vi fortsætter selvfølgelig kampen for oplysning
om organdonation.
Tusind tak til alle jer, der stillede op og hjalp os med at sætte
fokus på organdonation ved at fortælle danskerne jeres personlige historier – både i studiet, i takkevideoer og på billedvæggen. Vi kunne ikke have gjort det uden jeres hjælp!

Hæderspris til nyrelæge

Styr på medicinudgifterne

Jeppe Hagstrup Christensen er ansat på Nyremedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Han har blandt andet
forsket i effekter af n-3 fedtsyrer (fiskeolie), og hans nuværende forskning fokuserer blandt andet på de alvorlige hjertekarsygdomme, som rammer mennesker med nyresygdom og
fiskeolies gavnlige virkning på disse.

Læs vores syv forslag på danskepatienter.dk

Professor, overlæge, dr.med. Jeppe Hagstrup Christensen har
modtaget Mommsen-legatet i 2015.

Legatet tildeles af Dansk Nefrologisk Selskab, og det gives for
en særlig forskningsindsats indenfor årsager til og behandling
af nyresygdomme.

Nyreforeningen er, sammen med samtlige ledelser i 16 af landets største patientforeninger, gået sammen om syv forslag til
politikerne, der viser, hvordan man kan håndtere de stigende
udgifter til medicin uden at skære i patienternes adgang til
præparater, der virker. Det sker som modsvar til debatten om
medicinudgifter, der er unuanceret og skaber utryghed blandt
patienterne i Danmark.

Det første lægemiddel mod
cystenyrer er godkendt i Europa
Europa Kommissionen har godkendt det første lægemiddel,
der påvirker udviklingen af den mest almindelige form for cystenyresygdom – ADPKD (Autosomal Dominant Polycystic
Kidney Disease). Lægemidlet hedder JINARC®, og det bremser udviklingen af cystedannelse og nyresvigt hos voksne, der
har et hurtigt sygdomsforløb.
I et forsøg med patienter med cystenyrer blev den årlige øgning af nyrernes størrelse reduceret med næsten halvdelen (49
%) hos patienter, der fik JINARC® sammenlignet med patienter, der fik placebo. For patienter, som blev behandlet med JINARC®, blev den nedsatte nyrefunktion forbedret med 30 % i
forhold til gruppen, der blev behandlet med placebo.

Jeppe Hagstrup Christensen har modtaget Mommsen-legatet i 2015.
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Nu kan du støtte via MobilePay

Med en smartphone kan du hurtigt og nemt sende et bidrag
til Nyreforeningen via app’en MobilePay.
Støt os med et bidrag via MobilePay på tlf. 50 93 59 53.

Samme chance for at få et barn uanset alder ved transplantation
Det ser ikke ud til at spille nogen rolle, om kvinder får en ny nyre
som ung eller senere i livet. Chancen for at blive gravid og føde et
barn ser ud til at være den samme for begge grupper. Det viser et
studie fra Australien. Forskerne har sammenlignet graviditeter i perioden 1963-2012 mellem to grupper: Kvinder der er blevet nyretransplanteret før og efter de er blevet 18 år.
Forskerne håber, at resultatet vil være en trøst for kvinder, som rammes af nyresygdom tidligt i livet. En lang periode med en transplanteret nyre og immundæmpende medicin ser nemlig ikke ud til at
have negative effekter på graviditeten, når man sammenligner med
gravide kvinder, der først senere i livet har fået en nyretransplantation.

Du finder også din læge på nettet
Bestiller du tid hos din praktiserende læge på internettet?
Fornyer du dine recepter via din læges hjemmeside? Og
ved du, at du kan stille din læge spørgsmål på e-mail?

Kilde: JAMA Pediatrics, 2. februar 2015.

En undersøgelse foretaget af Epinion viser, at kun hver
tredje dansker fast bestiller tid hos lægen på nettet. Ligeledes har kun hver tredje prøvet at forny en recept online,
og næsten hver anden dansker kender slet ikke muligheden
for at forny recepter på nettet.
Derfor har Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation lavet kampagnen ”Det gode lægebesøg” – læs
mere på www.lægebesøg.dk. Du kan også finde din egen
læges hjemmeside via www.sundhed.dk.

...det taler vi om på
•

Er der nogen der vil dele erfaringer med, hvor længe I var indlagt og hvor
længe i var sygemeldt efter at have doneret en nyre?

•

Hvor meget koffein må man få, når man er nyretransplanteret?

•

Er der nogen, som får medicin for deres nyresten som kan fortælle lidt om
medicinen, bivirkninger, kontroller og hvordan det foregår?

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.

NYRENYT

•

Nr. 3 • september 2015
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debat

Jeg vil være med til at

nedbryde tabuet om døden
Af Cathy Toscan

Jeg holdt min fars hånd, da han døde efter
at han havde takket nej til kemobehandling mod en kræft, der havde overtaget
hele hans krop til sidst. Oplevelsen af min
fars død var en gave, der gjorde to ting.
Det ene var, at det beviste, at jeg var stærk
nok til at sidde hos nogen, der var ved at
dø, og det andet var, at jeg blev klar over,
at jeg havde mere at lære om dødsprocessen. Jeg vil være med til at nedbryde det
tabu, der findes omkring det overhovedet at tale om døden. Derfor meldte jeg
mig som frivillig på Diakonissestiftelsens
Hospice på Frederiksberg, og ved at omgås døende patienter og deres pårørende
kom jeg et skridt nærmere en forståelse af
døden. Jeg oplevede det ikke som noget
trist, men som en ære at være hos folk i
sorg og dem der var tæt på døden. Ved
at være hos dem i en hospice atmosfære,
som prioriterer liv til det sidste, flyttes fokus til livsglæden et øjeblik og giver alle
involverede lidt af et pusterum.
Jeg begyndte at læse en del om døden,
dødsprocessen, sorgbearbejdelse og
blev i den forbindelse venner med en af
de første studerende optaget på den nye
uddannelse i humanistisk palliation på
Ålborg Universitet, hvor jeg fulgte med
i hendes undervisning fra sidelinjen. Da
jeg på et tidspunkt blev arbejdsløs og fik
brug for et job med tilskud, overtalte jeg
lederen på Palliativ Videncenter (PAVI)
til at ansætte mig midlertidigt, så jeg
kunne være tæt på forskningen på området, som begyndte at interessere mig
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mere og mere.

Diagnosen og min egen
beslutning

I slutningen af 2011 fik jeg problemer
med ophobet væske i benene og gik derfor til min praktiserende læge. Der blev
taget en urin prøve, jeg fik vanddrivende
piller og blev bedt om at komme igen om
en måneds tid. Det gjorde jeg, men problemet var ikke løst. Ny urinprøve blev
taget. Lægen sagde, at hun ikke forstod
resultaterne på urinprøven, fordi tallene
lå alt for højt. Jeg blev derfor sendt videre til Rigshospitalet. De tog en biopsi af
mine nyrer og jeg fik at vide, at jeg ville
få resultaterne snart. Det var først efter
jul, da nyrelægen (nefrologen) havde
sendt mig videre til blodlægen (hæmatologen), at den endelige diagnose blev
fastslået.

“

Den syges ret til at takke nej til
behandling bør veje tungere.

Jeg oplevede det
ikke som noget trist,
men som en ære at
være hos folk i sorg
og dem der var tæt
på døden.
I januar 2012 fik jeg at vide, at jeg havde
fået en sjælden uhelbredelig sygdom der
bevirker, at proteinceller i blodet går i
overproduktion og danner kæder, som
så sætter sig på de indre organer indtil
de kvæler dem. Hos mig var det nyrerne

de havde sat sig på, men muligheden for,
at proteinerne springer til et andet organ
er også til stede. Jeg havde det stadig forholdsvis godt, men fik hele tiden at vide,
at det ville jeg ikke blive ved med. Jeg
blev fortalt, at der ville komme frygtelige symptomer, og jeg ville blive meget,
meget syg. Det hele var lidt af et lotteri i
forhold til, hvordan det ville udvikle sig.
Der er ikke meget viden om sygdommen, fordi der er så få patienter, og fordi
proteinkæderne hos de enkelte patienter sætter sig på vidt forskellige organer.
Man har derfor et meget ringe – for ikke
at sige ikke-eksisterende sammenligningsgrundlag. Prognosen var ikke god:
’…indenfor 1-2 år efter, at sygdommen er
diagnosticeret, er patienterne som regel
død’. Man kan ikke kurere sygdommen,
men den kan behandles med kemoterapi
og stamceller – to rimelig aggressive behandlingsformer, som kun bliver tilbudt
folk som mig, der stadig er stærk nok til
at tage imod dem. Efter ret nøje overvejelser og diskussioner med flere af mine
venner blandt hospicepersonalet besluttede jeg, at sige nej tak til behandlingen
og tage mine chancer med sygdommen –
selv om jeg godt var klar over, at det ville
have en dødelig udgang på et tidspunkt.
Beslutningen blev taget, dels fordi jeg
har levet et langt og begivenhedsrigt liv,
dels fordi jeg ingen familie har, der er
afhængig af mig, og fordi livskvalitet betyder mere for mig end ren overlevelse.
Jeg vil selv bestemme over mit liv. Det
sidste er nemmere sagt end gjort.

Overtalelsens fase

Lægerne bearbejdede mig meget, meget
grundigt, som de vel skal for at være sikker på, at jeg havde forstået alvoren i min

beslutning. Men da jeg fastholdt min
beslutning, blev jeg sendt videre til den
sygeplejerske på hospitalet, som plejede
at have med de pågældende patientbehandlinger at gøre. Da blev jeg rasende
over at få at vide, at hun allerede havde
lavet en aftale til min første behandling i
februar. Jeg fortalte hende, at jeg desværre ikke kunne møde op, da jeg skulle til
karneval i Venedig med venner i februar,
og for øvrigt havde bestilt en tur til Rio
i marts med en anden veninde. Det er
mit liv og jeg ville holde fast i, at det var
mig, der skulle leve det. Den holdning
kunne sundhedssystemet ikke lide. Men
jeg mener bestemt ikke, at alle skal behandles for enhver pris, men at man skal
tage den enkelte patients beslutning alvorlig. Det er absurd ikke at gøre andet,
mens debatten raser om prioritering af
dyre behandlinger og stigende medicinudgifter.

Aktivt afventen

Det første år gik med rejser rundt i verden med venner. Der blev samlet på oplevelser og minder for hver rejse. Jeg
satte større pris på hverdagen, på årstidernes skiften og på gode snakke med
venner og familie. Ca. hver tredje måned
var jeg til kontrol både hos nefrologen og
hæmatologen. Hver eneste gang jeg var
hos dem begge, blev jeg endnu engang
spurgt, om jeg nu var klar til at gå i behandling. De fik det samme svar hver
gang – at jeg havde valgt behandlingen
fra og var klar over hvad min beslutning
indebar. Alligevel fik jeg hver gang mere
at vide om eventuelt kommende skræmmende symptomer, som kunne afværges
eller mindskes, hvis bare jeg ville gå i behandling. Igen og igen sagde jeg nej tak.
Jeg fortalte dem, at rejser var min bed-
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ste medicin og hver gang havde
jeg hilsener med til dem fra San
Francisco, Buenos Aires, Capetown,
Berlin, Malta, Madeira m.m. Jeg lod
dog ikke bare være med at handle. Jeg
lavede faste aftaler med en dygtig kinesiolog, som holdt min krop i balance så
godt som muligt, en certificeret zoneterapeut, som holdt det uønskede væske i
min krop nede og en mindfulness coach,
som hjalp mig med at blive i nuet.

Tabuet om døden

Efter det første år var jeg stadig rimelig velfungerende, så jeg meldte mig til
kommunen igen og bad om at blive arbejdsprøvet. Jeg skulle arbejde på nedsat tid – ca. 20 timer om ugen. Jeg fandt
selv en bededame, ejeren af Unik Afsked,
som ansatte mig i 10 timer og et firma i
Farum, der bl.a. arbejder med nedbrydning af tabuer om døden gennem kurser
og kommunikation. De ville have mig i
de andre 10 timer. I den forbindelse var
jeg bl.a. en tur til London for at deltage i
et møde hos organisationen Dying Matters – med sloganet ’Let’s talk about it!’
De var i gang med at forberede en ’Death
Awareness Week’, som de har afholdt én
gang om året flere år i træk. Deres kampagne råd er:
•

Lav et testamente

•

Tag stilling til om du vil begraves
eller bisættes

•

Tag stilling til organdonation

•

Tal med dine pårørende om dine
ønsker

Både Dying Matters og deres skotske søsterorganisation Final Fling har forstået

at sætte døden på dagsorden og få folk
til at tale mere åbent om døden. De organiserer sågar ’dødscafeer’ for at hjælpe
folk til at tale om og forberede sig på døden. Sådan noget er desværre nærmest
utænkeligt i Danmark - endnu. På denne
måde blev jeg ved med at se døden i øjnene, men på en mere konstruktiv måde,
mens jeg stadig gik til kontrol, hver tredje måned og stadig sagde pænt nej tak
til behandling hver gang. Det gik mere
og mere op for mig, at læger er uddannet til at helbrede og behandle, og når de
ikke kan det, bliver de frustrerede. Men
jeg synes stadig ikke, at deres frustration
skal gå ud over patienterne.

Man kan lige så godt være
forberedt

Ind i mellem gik jeg i gang med at skrive
mit testamente, at udpege en bobestyrer,
at skrive min egen mindeceremoni, at
aftale kremering og håndtering af asken,
at ordne et livstestamente med nej tak
til genoplivning, og at aftale, at to gode
venner fik fuldmagt, hvis jeg blev for syg
til at ordne min egne sager eller tage afgørende beslutninger. Det er vigtig for
mig at have orden i sagerne, selv om ingen ved præcis, hvornår der bliver brug
for de detaljer. Jeg solgte mit rækkehus i
to etager med en del trapper og skiftede
det ud med en leje lejlighed med elevator. Den proces krævede et opgør med en
masse ting, som jeg havde samlet sammen gennem årene.

Endnu en lægelig advarsel

I slutningen af 2014 var jeg begyndt at
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“
kunne mærke sygdommen noget mere,
men fungerede stadig. Jeg har gennem
rigtig mange år haft en tradition for at
fejre nytår i en ny og spændende by. Den
gang havde jeg besluttet mig for at opleve
Dubai ved nytår, så billetten var købt.
Men lillejuleaften, ca. tre dage inden afrejse, blev jeg ekstra indkaldt til samtale
med nefrologen. Hun var bekymret over
nogle blodprøveresultater. Da hun hørte,
at jeg skulle rejse, var hendes første besked, at hun ikke kunne anbefale min tur
som værende lægelig forsvarlig. Jeg sank
fuldstændig sammen og argumenterede
for, at den (sidste?) rejse var vigtig for
mig at gennemføre. Hun sagde, at jeg var
faretruende tæt på at skulle i nyredialyse
– noget som jeg vidste ville være en konsekvens af min nej tak til behandling.

Hvad mener du?

Har du en kommentar eller et andet
syn på dette emne, så skriv til redaktionen på mail@nyreforeningen.dk eller
til Nyreforeningen, Herlufsholmvej 37,
2720 Vanløse, mrk. Redaktionen. Vi
bringer jeres indlæg i næste nummer.
Jeg overtalte hende til at tage nye blodprøver og se, om ikke det lige kunne gå. Det
gjorde hun, og jeg tilbragte ca. 3 timer,
mens jeg ventede på besked, med at overveje, hvad jeg skulle gøre, både hvis jeg
blev hjemme, og hvis jeg rejste alligevel.
Til sidst fik jeg at vide, at lægen modstræbende ville gå med til at jeg rejste. Jeg fik
et engelsksproget lægebrev med, som gav
kontakt info til Rigshospitalet og forklarede, at jeg var i behandling der. Så tog
jeg hjem og lavede en aftale med en god
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På den måde havde
jeg genvundet noget
kontrol over mit
eget liv og død.

veninde om at stå standby for mig, hvis
jeg ikke kunne rejse hjem alene og skulle
hentes i Dubai. På det tidspunkt var jeg
ikke længere dækket af rejseforsikring. Så
jeg overført nogle panikpenge til hende,
så hun kunne komme af sted, hvis jeg
ikke selv kunne klare turen. Men jeg kom
af sted, og jeg nåede at opleve Dubai og
nytårsfyrværkeri på stranden ved Burj al
Arab Hotel. Det var en fantastisk tur. Jeg
sendte lægen et postkort med denne besked: ’Det var det hele værd!’ som hun dog
aldrig kommenterede.

Så blev det alvor

Ca. 10 dage efter jeg kom hjem fra Dubai,
blev jeg rigtig, rigtig syg. Jeg kunne ikke
holde på maden og var meget svag. Jeg
blev indlagt og fik lagt et dialysekateter,
der kom i brug samme dag. Så var min
sygdom for alvor i udbrud, og jeg kunne
ikke længere bruge min strategi om at fortrænge alle tanker om sygdom, som ellers
havde virket rimelig godt indtil det punkt.

Dialyse på godt og ondt

At være i dialyse er en hel anden livsstil.
Man skal møde på hospitalet tre gange om
ugen og ligge tøjlet til en maskine, som
overtager nyrernes funktioner og renser
blodet i fire timer ad gangen. Da jeg sagde nej tak til kemo/stamcellebehandling
og dermed indirekte ja tak til dialyse, var
det bl.a. fordi jeg havde læst, at man selv
kunne bestemme, hvornår man vil stoppe
dialysen igen, vel vidende, at det ville betyde døden inden for en kort periode. På
den måde havde jeg genvundet noget kontrol over mit eget liv og død.

Palliation - støtte og lindring
før døden

Jeg fandt en rapport om noget der hedder
Maximal medicinsk uræmibehandling
(MMU) og den palliative indsats i nefrologi fra 2012. Rapporten var resultatet af
et dansk studiebesøg til England, hvor
palliation for nyrepatienter har været i
brug i længere tid. Palliation betyder lindring og støtte for døende og deres pårørende. For det meste har palliation været
på tale i forbindelse med kræftpatienter
på hospice. Men nyrepatienter i dialyse
og deres pårørende har også brug for palliation. Heldigvis har man taget ved lære
fra England, og nu har Danmark også
etableret arbejdsgrupper for indførelsen
af MMU og palliation for nyrepatienter.
På den måde kan en nyrepatient selv bestemme, hvornår man vil afslutte dialysebehandling samtidig med at smerterne
bliver lindret og ubehagelig ophobning af
væske i kroppen bliver holdt nede. Man
kan sige, at det sparer nyrepatienter og
deres pårørende den anstrengende tur
til Svejts, som filmen I Dine Hænder for
nylig udpenslede for fulde gardiner. Og
mens MMU nok ikke kan betegnes som
aktiv dødshjælp, er det dog med til at give
beslutningen om liv og død tilbage til patienterne og deres pårørende, hvor den
beslutning hører hjemme. Om ikke andet
skulle vi kunne tale mere åbent og alvorligt om et reelt valg for patienten om behandling eller ej - tale åbent om døden - jo
før jo bedre.
Denne kronik blev bragt i Politiken
den 24. juli 2015.

Jo flere vi er...
-Des mere kan vi gøre 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/blivmedlem 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 jeg har en
nyresygdom, og min familie og
jeg får god hjælp og støtte
NYRENYT

•

Nr. 3 • september 2015

9

lokalt

En cykeltur
Medlemmer af København/Frederiksberg-kredsen på cykeltur
en søndag i juni.
Får du lyst til at tage cyklen med
ud og få vind i ansigtet sammen
med andre medlemmer, så hold
øje med København/Frederiksbergs arrangementer på side 11
her i bladet og i kredsbladet.

Foto: Tina Maibøll Bülow

Bustur til Møn med Dialyseafdelingen Nykøbing F.
Af Iben Marker Bonde, afdelingssygeplejerske, Dialyseafsnittet, Nykøbing
F sygehus

Strategien for Roskilde/Køge Sygehus ”Patienten er alt” afspejler sig i planlægningen
af vores nyligt afholdte udflugt til Møn.
Relationsbaseret omsorg, hvor livskvalitet
styrkes og får lov til at fylde i et liv præget
af kronisk sygdom. Relationer mellem patienter, pårørende og personale blev styrket
i hyggeligt samvær udenfor sygehuset, idet
Nyreforeningen venligst havde sponsoreret
en bus til formålet.
Da ikke alle er lige godt gående faldt valget
på en smuk køretur rundt på Møn, hvor den
skønne natur kan nydes fra bussen, samt et
fantastisk udkig tæt på klinten. Igen i år var
det Ulla fra De Grønne Busser, der bød os
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velkommen ombord i en næsten fyldt bus.
31 patienter og 5 sygeplejersker blev det til.
Vi startede med en frisk overfart med færgen Ida fra Stubbekøbing til Bogø. Vejret
var som bestilt, så det var ingen sag at nyde
luften på kajen og på den ikke-overdækkede færge. Et kvarters tid med vind i håret
var skønt, og bussen ankom idet vi lagde til
på Bogø. Herefter begyndte den dejligste
tur ud i det blå og snakken gik ind imellem
den underholdende guide op mod Møns
Klint.
Ved Geocenteret holdt vi stop og fik en tår at
drikke samt frisk luft. Dem, der havde lyst, gik
langs boardwalken for at se klinten, andre nød
solen nær bussen. Efter at have strukket benene gik turen til havnen, hvor dagens frokost
blev indtaget på restaurant Klintholm, et over-

dådigt tag-selv-bord med fisk i alle afskygninger. Her var god tid til at få talt lidt sammen
på den skønne terrasse, og en spadseretur på
havnen i det gode vejr blev det også til.
Når man siger Møn, siger man også bolcher.
Et lifligt besøg hos Møn Bolcher bød på spændende produktion af gammeldags Bismarchklumper med dertilhørende smagsprøver.
Her kunne man få fyldt sin slikskuffe op eller
prøve en specialøl fra Møn Bryghus samt diverse lækre chokoladestykker. Eftermiddagssolen giver trang til en kop kaffe, og den blev
nydt på Fanefjord Skovpavillon, en lille perle
i skoven, hvor alt var klar til vores besøg. De
lækreste smurte boller og frisk jordbærtærte
med creme fraiche stod og ventede på os og
udgjorde den perfekte afslutning på en rigtig
dejlig dag.

Fotos: Iben Marker Bon-

Det sker lokalt i

Her er en oversigt over en del af de aktiviteter, der sker i Nyreforeningen lokalt.
Find mere information om de enkelte arrangementer på kredsenes sider på www.nyreforeningen.dk/det-sker-lokalt eller ved at kontakte din lokale kredsformand.

Fyn

Viborg		

30. oktober: Efterårsfest på Fangel kro og hotel kl. 18. Du kan
læse meget mere om arrangementet i vores næste kredsblad, der
udkommer ca. 1. oktober.
6. december: Juletræsfest i Fraugde Fritidscenter kl. 14. Du kan
læse meget mere om arrangementet i vores næste kredsblad, der
udkommer ca. 1. oktober.

Østjylland			

København/Frederiksberg
18. september: Tur til ZOO – vi mødes kl. 17.45 ved hovedindgangen. Prisen er 80 kr. for voksne, 20 kr. for børn og børn under
3 år er gratis. Tilmelding til tlf. 60 56 31 54.

22. november: Julehygge på Bentha`s cafeteria, Vinkelvej 15,
7840 Højslev. Indbydelser bliver udsendt først i oktober.
25. september: Frivillig Dag. En tur ud i det blå for dialysepatienterne på de 3 dialysecentre i kredsen.
Turene går til Slettehage Fyr og Himmelbjerget.
22. november: Julehyggen bliver ekstra spændende for hele familien i år. Vi får besøg af Elnis. Læs mere i RenNyt.
December: Samværsgrupperne mødes.

Københavns omegn
1. september: Samværsgruppen mødes i Kulturcentret i Tåstrup
20. september: Sensommertur til Hofteateret ved Christiansborg
6. oktober: Samværsgruppen mødes i Kulturcentret i Tåstrup
3. november: Temaaften, ”Nyrepatient og knogleskørhed”, i
Medborgerhuset i Tåstrup
29. november: Julestue på Glostrup Bibliotek
1. december: Samværsgruppen mødes

Nordjylland
21. oktober: En aften med Chris MacDonald i Aalborghallen/
Europahallen kl. 19.00. Pris pr. medlem 130 kr. (2 stk.) herefter
200 kr. pr person. Se nærmere på www.nyreforeningennordjylland.dk.
29. november: Juletræsfest i Vejgaardhallen kl. 12.30. Tilmelding
senest 23. november. Kontakt tlf. 27 98 36 79 – 24 64 18 61 – 98
38 33 72. Læs mere om juletræsfesten på www.nyreforeningennordjylland.dk.

Sydøstjylland		
6. december: Julefest i Smidstrup Forsamlingshus. Indbydelse
samt informationer om dagen kommer i næste kredsblad.

Vestsjælland		
28. november: Julefrokost. Sted og oplysninger om tilmelding
følger i næste kredsblad.		

de
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mad

Gør noget for

smagsoplevelsen

Du sætter dig til rette ved
middagsbordet og kan vælge
imellem kogte kartofler, kogte
grøntsager og et stykke kød.
Selvfølgelig tilberedt nøje
efter diætistens anbefalinger.
Men der mangler noget. Maden smager ikke som tidligere, og al den kogte mad er du
ved at være træt af. Her kan
tilbehør til maden gøre underværker for smagsoplevelsen.
For smagsoplevelsen er vigtig
for, at du fortsat nyder maden
og glæder dig til det kommende smagfulde måltid.
Af klinisk diætist Katrine Martins,
Herlev og Gentofte Hospital, & klinisk diætist Jette Thomsen Fabricius,
Aarhus Universitetshospital

I den daglige praksis hører vi som diætister ofte, at mange med nyresvigt føler sig
begrænsede i deres valg af mad og synes,
maden er blevet kedeligere end inden de
blev nyresyge. Dette kan have forskellige
konsekvenser: Nogen begynder at spise
mindre, hvilket betyder at vægten langsomt falder. På lang sigt er det en uheldig
udvikling, da det er mest optimalt at være
i en god ernæringstilstand, så du dagligt
føler dig frisk. Andre begynder at spise
mere, fordi maden ikke smager af nok.
Dette kan betyde, at vægten langsomt
stiger. Det kan være uheldigt, hvis din
læge f.eks. anbefaler, at du skal tabe dig,
såfremt en transplantation skulle komme
på tale.

For at tilføre mere smag til maden kan
tilbehør derfor være en rigtig god idé! Vi
vil her føre dig igennem de 5 grundsmage
(sødt, salt, surt, bittert, umami), som gerne må være til stede i ethvert måltid for at
gøre det spændende og mere smagfuldt.

Sødt

Den søde smag er vi er født til at kunne
lide. Ofte forbinder vi den søde smag med
dessert, men den søde grundsmag skal,
som de øvrige grundsmage, være til stede
i alle retter. Den findes i mange forskellige råvarer, f.eks. honning, rørsukker, ribsgelé, sirup og kokosmælk.

TIP til det søde tilbehør:

Honningristede nødder
• 1 dl nødder
• Ca. ½ dl akaciehonning
Smelt honningen på en varm pande og
kom nødderne ved. Rør hele tiden, da de
nemt brænder på. Når nødderne har taget
farve, hældes de over på et stykke bagepapir til afkøling. Når de er afkølet hakkes de
groft. Vend dem i din grønne salat, de letkogte grøntsager eller brug dem som drys
til spaghetti bolognese.
Opskriften er lavet med inspiration fra
www.frkmuffin.blogspot.dk
OBS: Har du forhøjet fosfat og/eller kalium bør du kun spise en mindre mængde
af disse nødder. Rådfør dig eventuelt med
din diætist.

Salt

Salt er helt uundværligt. Maden opleves
som karakterløs og meget uinteressant
uden det salte smagsindtryk. Salt binder
væske, og derfor skal man selvfølgelig
være meget opmærksom på, hvor meget
man bruger. Men bare en anelse kan gøre
underværker, og tilfører man også måltidet de øvrige grundsmage, kan man spare
på saltet. Prøv at salte retten med lidt bacon, soja eller ansjoser i stedet for salt.

TIP til det salte tilbehør:

Bacon/kartoffelspyd med rosmarinkviste
Det skal du bruge til 1 spyd:
• 4 mindre kartofler kogt (kaliumbesparende) med lidt citron og salt til de
er næsten møre.
• 4 stykker bacon
• 4 rosmarinkviste
• 1 spyd
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Læg en rosmarinkvist på hver kartoffel
og vikl et stykke bacon om. Sæt på spyd
og tilbered dem på grill eller grillpande
til de er sprøde.

Surt

Den sure smag virker forfriskende. Æbler, cremefraiche, vineddike og citron
kan forbedre ethvert måltid. Syltede
grøntsager som agurk, asie eller rødbede
er ideelt som det sures smagsindtryk på
tallerkenen.

TIP Lav den klassiske ”mormordressing” som tilbehør til kartoflerne eller
salaten.
Pisk 1 dl fløde 38 % med 4-6 spsk. citronsaft. Når blandingen er tyknet tilsættes 1 spsk. sukker. Smag til med lidt
salt og peber.

Bittert

Den bitre smag hæver i høj grad smagen
af maden. Krydderier, krydderurter, rucolasalat, grønne peberfrugter, citronskal og
oliven i små doser kan slet ikke undværes
i retterne.

TIP Næste gang du skal have en god bøf
så prøv at købe en pakke (usaltet) smør og
rør den sammen med nogle smagsfulde
urter (f.eks. persille, basilikum og lidt
friskhakket chili). Lad blandingen stå på
køl inden brug og skær et stykke af til at
lægge oven på bøffen.

Umami

Umami betyder oversat fra japansk ”behageligt at smage”. Den bliver ofte beskrevet som en ”kødagtig” smag og bidrager
til måltidet med en bred, lang eftersmag.
Maden får simpelthen mere fylde, når
umami er til stede. Madens umamismag
øges ved varmepåvirkning.

TIP En gryderet smager af mere, når
den får lov til at simre i lang tid.

Det sure tilbehør kan også være i form
af klassisk surt. Prøv eksempelvis at lave:

Syltede rødløg
•
•
•
•

4 mellemstore rødløg
4,5 dl almindelig eddike
1 dl sukker
1 tsk. peberkorn

Skær løgringene i tynde skiver og kom
dem i et rent atamonskyllet glas. Kog eddike og sukker sammen med peberkorn.
Hæld eddikeblandingen over løgene.
Opbevar køligt. Alternativt kan du i supermarkedet købe de survarer, du bedst
kan lide.
Opskriften er lavet med inspiration fra
www.valdemarsro.dk
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forskning

ØL

nedsætter risikoen for nyresten

Der er godt nyt, hvis du kan lide
øl, vin og kaffe. Moderate øldrikkere har nemlig en nedsat risiko
på 41 % for at få nyresten, viser et
amerikansk studie. Til gengæld
skal du passe på med for meget
sodavand.

Studiet viser blandt andet, at hvis du skærer ned på eller helt dropper drikkevarer
med sukker, så kan du reducere risikoen
for nyresten. Mennesker som drikker
en eller flere drikke med meget sukker,
f.eks. sodavand, om dagen har 23 % højere risiko for at udvikle nyresten, end
mennesker som drikker mindre end én
sodavand om ugen.

Af Karina Ertmann Krammer

Tidligere studier har ligeledes vist, ar drikkevarer med sukker hænger sammen med
en forhøjet risiko for nyresten. Det er dog
ikke bevist, at store mængder af sodavand
alene kan forøge risikoen, men der er tegn
på, at et stort indtag af drikkevarer med sukker sammen med f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme eller fedme kan forhøje risikoen.

Et studie, offentliggjort i Clinical Journal of
the American Society of Nephrology, har set
på forskellige drikkevarers effekt på risikoen
for at danne nyresten, og det ser ud til, at
nogle drikkevarer øger risikoen for nyresten,
mens andre mindsker risikoen.
Nyresten er sten, der dannes i urinen og som
kan sætte sig fast i din nyre eller urinleder.
Stenene består af krystaller og organisk materiale, og de fleste af stenene indeholder calcium (kalk). Krystallerne dannes, når visse
salte i urinen, der normalt er opløste, f.eks.
calcium og oxalsyre eller calcium og fosfat,
samler sig til sten. Kost, fedme, dehydrering
og visse sygdomme som f.eks. diabetes kan
øge risikoen for nyresten. Nyresten rammer
ca. hver femte mand og hver tyvende kvinde.

På den anden side er der også drikkevarer, som
tilsyneladende mindsker risikoen for nyresten.
Mennesker der hyppigt drikker øl har 41 % lavere risiko for at danne nyresten, end dem der
slet ikke drikker øl. Det samme gælder for vin,
hvor tallet er 33 %. Kaffe har også en positiv effekt med 26 % lavere risiko, og herudover kommer koffeinfri kaffe (16 % lavere), te (11 % lavere)
og appelsinjuice (12 % lavere).

Drik meget – men overvej hvad
du drikker

Hvis du danner nyresten, vil du ofte blive rådet til at drikke meget for at forebygge dannelsen af flere sten. Men det er altså ikke helt
ligegyldigt, hvad du drikker, hvis man skal
tro det amerikanske studie. Studiet bygger på
oplysninger fra 194.000 mennesker, som har
udfyldt spørgeskemaer om deres livsstil og
sygehistorie.
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motion

Træning kan gøre en forskel ved peritonealdialyse
At træne er ligeså vigtigt som
at tage sin medicin og spise
sundt. Men hvordan kan du
træne, når du er i peritonealdialyse? Hvis bugen udvides
og bliver stor af PD-væsken
– påvirker det så træningen?
Hvad er godt at træne, og hvad
skal du undgå?
Af Lia Thulin og Mia Trondsen,
fysioterapeuter ved sektionen för
njurmedicin ved Skånes universitetssygehus i Malmö

Spørgsmålene er mange ved peritonealdialyse (PD) og træning. Det er ikke
uvant, at maven bliver større efter et P-kateter er lagt ind. Det skyldes både udebleven bugmuskeltræning, men også at PDvæsken blandt andet indeholder sukker,
hvilket kan bidrage til vægtøgning. Når
du har dialysevæske i bugen, udvides den,
hvilket sommetider kan føles ubehageligt.
Vægtforandringer – både op og ned – er

normalt. Vægtnedgang kan føles svært,
fordi det hovedsageligt er muskler, der
forsvinder, og mange oplever, at de bliver
fysisk svagere på grund af dette. Derfor er
det at motionere og bruge sine muskler
ligeså vigtigt som at tage sin medicin, da
det har stor effekt på din sundhed.
Det har også stor betydning at du får den
rette næring, så du har energi til at træne.
Mange patienter oplever i starten af PDbehandlingen, at de har svært ved at spise,
fordi maven kan føles ”fuld” på grund af
dialysevæsken. En diætist kan give dig
kostråd og tilpasse kosten alt efter, hvor
intensiv din træning er.

Hvordan påvirkes kroppen af
at have P-kateter?

Ved P-dialyse anvender man bughinden
for at fjerne affaldsprodukter og overskudsvæske fra kroppen. Et P-kateter opereres ind i bughulen under narkose eller
lokalbedøvelse. Ved dialysestart tappes
dialysevæsken fra en pose og ind i bughulen via en tynd slange. Væsken kommer
i kontakt med bughinden, som fungerer
som filter. Affaldsstoffer og vand passerer
gennem bughindens blodkar og ind i dialysevæsken, som herefter tømmes ud.

At have dialysevæske i bugen fører til en
tyngdepunktsforskydning i kroppen. Det
kan medføre, at din holdning forandrer
sig med tiltagende belastning på lænden
samt nakke- og skulderproblemer. Din
vejrtrækning påvirkes også. De nedre
dele af lungerne får en dårligere gennemluftning, når bughulen er fyldt med dialysevæske. Det er derfor vigtigt at træne
dyb vejrtrækning, når bughulen er tømt.
Undertiden får patienter såkaldt ”atelektase” (sammenfaldne alveoler), fordi PDvæsken giver et tryk mod lungerne via
den store indåndingsmuskel. Der er størst
risiko for dette, når du ligger ned. Det er
derfor godt at træne åndedrætsgymnastik
med modstand, en såkaldt PEP-modstand. Det udføres af en fysioterapeut.

Efter P-kateteroperationen

Seks til otte uger efter operationen skal
bugmusklerne skånes. Arret i bindevævet og muskulaturen har brug for tid til at
hele og blive styrket, inden det er tid til at
begynde træningen. I disse første 6-8 uger
skal du undgå tunge løft og mavemuskeltræning. Det mindsker risikoen for lækage
af PD-væske. Det er dog af stor betydning
at røre sig hver dag. Gåture og stavgang er

gode

Øvelser:
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Triceps: Hold den ene ende af træningselastikken
med din ene hånd på modsatte skulder. Tag fat i elastikken i brysthøjde, så elastikken spændes noget.
Hold albuen indtil siden, mens du strækker den.
Hold stille her i to sekunder og før den langsomt
tilbage. Hold ryggen rank. Gentag 10 x 3 gange.

Biceps: Stå midt på din træningselastik med
den ene fod. Tag fat i enderne på elastikken og
træk dem opad ved at bøje albuerne og holde
håndfladerne opad. Hold albuerne ind til taljen. Før langsomt enderne tilbage til udgangspositionen. Gentag 10 x 3 gange.

to eksempler på hverdagsmotion, du kan
dyrke i denne periode. Det er også godt at
træne simple styrke-, holdnings- og bevægelsesøvelser den første tid.
Når der er gået otte uger, er operationssåret helet. Så er det tiden at begynde at
træne mavemusklerne, men også resten
af kroppens muskler. Efter PD-start er
det vigtigt at beholde modstandskraften
i bugmusklerne og en god holdning. To
liter væske i bughulen kan være anstrengende for lænden. Med holdningstræning
kan rygsmerter forårsaget af dette i høj
grad forebygges.

Det skal du tænke på, når du
træner

Patienter i P-dialyse kan træne med eller
uden dialysevæske i bughulen. Vi anbefaler dog, at det gøres med drænet væske.
Mange vælger at beholde nogle deciliter i
bughulen for at undgå følelsen af vakuum
og af at kateteret gnaver. Ved bugmuskeltræning bør væsken tømmes ud for at
opnå maksimal sammentrækning af bugmusklerne og dermed opnå den bedste effekt af træningen. Også risikoen for brok
mindskes. Det er derfor en fordel, hvis du

har en tom dialysepose derhjemme, hvilket kan bestilles via din PD-sygeplejerske.

Træning i vand

At svømme eller lave vandgymnastik i et
bassin eller i havet, når man har et P-kateter, kræver påpasselighed, da der er en
øget infektionsrisiko ved kateterindgangen. Din læge og din PD-sygeplejerske må
først afgøre om kateterindgangen er helet
fuldstændig, inden du kan starte på at
træne i vand. Det kan tage op til seks måneder, efter indgangen er lagt. Ved vandtræning må kateteret være godt beskyttet
ved hjælp af en vandtæt forbinding, for
eksempel en stomiforbinding. Det er vigtigt at huske, at du ikke må bade i badekar,
når du har et P-kateter.

Konditions- og styrketræning

Træningsprogrammet kan tilpasses den
enkelte af en fysioterapeut og skal omfatte bevægelses- og smidighedstræning.
Det er også vigtigt, at der løbende følges
op på træningen, og at træningen gradvist
trappes op. Kondition og styrke forandres
over tid. At træne tre gange om ugen samt
at fortsætte den gode vane med daglige
gåture er et moderat niveau.

Har du diabetes, er det vigtigt at tage
hensyn til dine fødder og undersøge dem
omhyggeligt for sår. Ved behandling med
antibiotika kan senebetændelse udvikles.
Derfor skal din opvarmning og ”nedvarmning” vare længere.

Hvornår skal jeg lade være
med at træne?

Du skal undgå træning ved smerter i bugen, infektion, feber eller hvis du generelt
har det skidt. Hvis du er usikker, så kontakt din læge, PD-sygeplejerske eller fysioterapeut.
Vi anbefaler konditions- og fitnesstræning, fordi det er nemt at tilpasse til den
enkelte uanset alder. At være fysisk aktiv
og træne skal være sjovt, og fysioterapeuten kan hjælpe dig med at finde en aktivitetsform, som er givende for dig. Husk at
den vigtigste træning er den, som bliver
til noget.
(Oversat fra svensk af Karina Ertmann
Krammer. Artiklen er oprindeligt bragt i
bladet Dialäsen, nr. 3, 2015)

Fotos: Mia Trondsen

Stå op: Sid på en stol. Læg armene over kors henover brystet eller hold i armlænene hvis du har dårlig balance.
Rejs dig langsomt op og sæt dig så langsomt ned igen.
Gentag 10 x 3 gange.
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Roning: Hold i din træningselastik med begge hænder.
Træk elastikken ind mod dig selv samtidig med at du fører skulderbladene opad. Gentag 10 x 3 gange.
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Bevarelse af nyrefunktion og modvirkning af
hjerte-kar-sygdom hos hæmodialysepatienter
Der har de seneste år været øget interesse
omkring dialysepatienters nyrefunktion
og åreforkalkning. Tidligere mente man,
at dialyse kunne erstatte tabt nyrefunktion, men det har vist sig, at nyrernes egen
rensning har bedre effekt end den kunstige
rensning, der opnås ved dialyse. Når dialysepatienter fortsat danner urin, så bliver de
mindre syge, har brug for mindre dialyse,
og diæt og væskeindtag bliver knapt så
restriktivt. Behandling, som bevarer nyrefunktionen gennem længere tid, er derfor
af væsentlig betydning.
Det er velkendt, at nyresyge patienter
ofte har forhøjet blodtryk. Derudover har
mange dialysepatienter øget tendens til
åreforkalkning, som fører til stive blodkar.
Mekanismerne bag nyresyges hjerte-karsygdom er komplekse og skyldes mange
faktorer, blandt andet ophobning af affaldsstoffer i blodet, for meget væske i kroppen
og skæv fordeling af salte som calcium og
fosfat. Desværre er dialysepatienter sjældent inviteret til at deltage i store studier,
som undersøger effekten af medicin på
blodtrykket og åreforkalkning. Behandlingsmulighederne hos dialysepatienter er
derfor ikke tilstrækkeligt undersøgt.

Blandt patienter i peritonealdialyse i Japan
og Hongkong har man vist, at nyrefunktionen tabes langsommere, når patienterne får
en bestemt type blodtrykssænkende medicin (ACE-hæmmer (fx ramipril, enalapril)
eller angiotensin II blokker (fx losartan,
irbesartan)). Derudover har tidligere studier vist, at samme type medicin kan have
gavnlige effekter på hjerte og blodkar i form
af mindsket karstivhed og færre tilfælde af
hjertesvigt. Vi har derfor undersøgt, om sådanne positive effekter også kan påvises hos
patienter i hæmodialyse i Danmark.

“

Af Krista Dybtved Kjærgaard, Christian Daugaard Peters, Jens Dam
Jensen, Bente Jespersen

Vi fandt, at livskvaliteten hos patienterne var
relativt god og stabil
I vores studium indgik i alt 82 patienter tilknyttet dialysecentrene i Aalborg, Randers,
Skejby, Horsens, Viborg og Fredericia.
Hver patient blev fulgt i op til 1 år. Studiet
løb fra foråret 2009 til julen 2012. Patienterne blev fordelt i en gruppe, som fik aktiv
medicin (irbesartan), og en gruppe, som
fik placebo-tabletter (snydepiller). Patienter, sygeplejersker og læger var uvidende
om fordelingen gennem hele studiet. De to
grupper var stort set ens ved studiets start.
Det lykkedes undervejs at opnå ens blodtryk på ca. 140 mm Hg systolisk ved dialysestart i begge grupper.
Vi kan vise, at medicinen ikke giver gunstige effekter i form af bevaret nyrefunktion eller modvirkning af sygdom i hjerte
og blodkar. Der var dog heller ingen
væsentlige bivirkninger. Blodtrykssænkende medicin – også den type, som vi har undersøgt – har været udskældt for at kunne
give mere ustabilt blodtryk under dialyse.
Det var dog ikke tilfældet i SAFIR-studiet,
og medicinen kan derfor uden problemer
fortsat anvendes til at behandle forhøjet
blodtryk med.
Man har ment, at peritoneal dialyse er
mere skånsomt for patienterne og medfø-
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rer bevaret nyrefunktion gennem længere
tid. Patienterne i begge grupper i SAFIRstudiet mistede kun langsomt nyrefunktion og med baggrund i vores resultater, så
er der ingen forskel i tabet af nyrefunktion,
når man sammenligner hæmodialyse med
peritoneal dialyse.
Da man ikke ved ret meget om, hvordan
dialysepatienters livskvalitet udvikler sig henover 1 års behandling med moderne dialyseteknikker, har vi også undersøgt dette
aspekt. Vi fandt, at livskvaliteten hos patienterne var relativt god og stabil, om end livskvaliteten var lavere end hos den generelle
befolkning – især hos kvinder, yngre, sukkersygepatienter og hos dem, som tabte nyrefunktion hurtigst. På trods af at behandlingen ikke medførte de ønskede effekter, så
har forskningsprojektet vundet genklang i
udlandet, og hovedresultaterne er publiceret
i internationalt anerkendte tidsskrifter. Det
særlige ved SAFIR-studiet er, at vi har fulgt
patienterne meget nøje gennem 12 måneder, og vi har med patienternes uvurderlige
indsats samlet en guldgrube af information
om dialysepatienters nyre-, hjerte- og karfunktion. Derudover har vi opbygget en
værdifuld biobank med blod- og urinprøver, som vi er meget taknemlige for. Vi vil
derfor i de kommende år følge op med nye
opgørelser og analyser, som kan give os ny
viden og inspiration til nye studier, der kan
gavne helbredet blandt dialysepatienter.
I maj og juni måned har vi været på turné
til alle deltagende dialysecentre for at fortælle patienter og sygeplejersker om resultaterne. Det har også været en anledning
til at få en frugtbar dialog om, hvordan vi
bedst muligt gennemfører forskningsprojekter i samarbejde med patienter og personale i fremtiden.
Store forskningsprojekter som ovenstående
koster mange penge. Vi er taknemlige for
den uvurderlige støtte, som vi har fået fra
en række fonde, herunder en større donation fra Nyreforeningens Forskningsfond.

> Krista Dybtved Kjærgaard er projektleder på projektet om bevarelse af nyrefunktion og modvirkning af hjerte-kar-sygdom
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Tema

Ambassadør og frivillig skribent
Jeg hedder Helle Wilmann Søndergaard.
Jeg er 44 år og bor i Ganløse i Nordsjælland. Jeg er uddannet sygeplejerske og har
arbejdet indenfor dialyseområdet siden
2001. Efter et længere sygdomsforløb var
jeg i 2014 i praktik i Nyreforeningen, hvor
jeg bl.a. reviderede nogle af Nyreforeningens pjecer. For mig var det en rigtig god
mulighed for både at bruge min faglige viden og for at skrive og fotografere, hvilket
er noget, jeg altid har brændt for.

Da praktikopholdet sluttede, havde jeg
lyst til at fortsætte som frivillig i Nyreforeningen. Jeg synes, at Nyreforeningen gør
et stort stykke arbejde i forhold til nyresyge og deres familier, og det arbejde vil
jeg gerne støtte. Jeg fik mulighed for at
sidde med i redaktionen af Nyrenyt og for
at skrive nogle artikler til medlemsbladet,
der belyser nogle af de forskningsprojekter, som Nyreforeningens Forskningsfond
støtter. Det har været sjovt og udfordren-

de for mig at finde min indre ”journalist”
frem, og fornemmelsen af at kunne bidrage med noget har givet mening for mig.
I dag arbejder jeg igen indenfor dialyseområdet. Jeg er fortsat med i redaktionen
af Nyrenyt og fungerer som Nyreforeningens ambassadør på min arbejdsplads. En
ordning jeg gerne vil opfordre mine kollegaer rundt omkring på de nefrologiske
afdelinger til at tilmelde sig. Som ambassadør bliver jeg holdt opdateret i forhold
til Nyreforeningens aktiviteter og tilbud
til medlemmerne, hvilket gør at jeg i mit
arbejde er klædt bedre på i forhold til at
kunne yde støtte til nyresyge og deres familier.

Fakta om
ambassadørordningen
Nyreforeningens ambassadørordning
er en ordning for fagpersoner, der
arbejder med nyre- og urinvejssyge.
Som ambassadør får du nyhedsmails
fra Nyreforeningen med information
om aktiviteter og tilbud til medlemmerne. Du vil typisk også være den,
der har ansvar for at holde afdelingen
ajour med pjecer, der udleveres til patienter og pårørende.
Hvis du er interesseret i at blive ambassadør for Nyreforeningen, kan du
sende en mail til mail@nyreforeningen.dk.

Mød
v
frivil ores
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Helle Wilmann Søndergaard Foto: Privat.

Frivilligt arbejde gør dig lykkelig

Af Karina Ertmann Krammer

Forskning har i mange år vist, at lykke og
frivilligt arbejde hænger sammen. Men
bliver folk lykkeligere af at være frivillige,
eller er lykkelige mennesker mere tilbøjelige til at bruge deres tid på andre? Begge
udsagn er formentlig korrekte.
Der er en lang række positive karaktertræk, som forskningen hæfter på de frivillige. Nogle studier tyder på, at frivillige er
mere tillidsfulde, selvsikre, aktive, sociale
og åbne. Derudover tilbringer frivillige
mindre tid på at tænke over egne problemer, er mere optimistiske og kan derfor
bruge deres energi mere effektivt. Det er
udviklingen af sociale relationer og evnen
til at skabe netværk samt de demokratiske
processer hvor man lærer at forhandle
med andre og bidrage i vigtige beslutningsprocesser, som skaber lykke hos den
enkelte. Det er især følelsen af at være
værdsat, der ser ud til at forstærke relationen mellem frivilligt arbejde og velvære.

Bliv gladere på dit betalte
arbejde

Forskere ved University of Konstanz i
Tyskland har undersøgt 105 personer,
som i gennemsnit udførte 6,7 timers frivilligt arbejde om ugen ud over deres
fuldtidsjob. Personerne, som var frivillige
forskellige steder fra kirken til brand- og
redningsarbejde, udfyldte et spørgeskema
lige før de gik i seng, og efter at de kom

NYRENYT

•

Nr. 3 • september 2015

hjem fra arbejde i en periode på to uger.
De blev bedt om at vurdere, om de havde
fået tilfredsstillet sociale behov, behov for
at mestre nye færdigheder og om de havde
fået løsrevet sig psykisk fra deres betalte
arbejde under det frivillige virke. Efter deres betalte arbejde skulle de blandt andet
rapportere om deres følelse af velvære.

“

Danskerne er igen og igen
blevet kåret som det lykkeligste folk i verden. Det er
der flere forskellige grunde
til. En af dem er måske, at så
mange af os arbejder frivilligt.
Forskning viser i hvert fald, at
frivilligt arbejde hænger sammen med lykke.

Konklusionen blev, at frivilligt arbejde har
en positiv indflydelse på ens arbejdsliv. De
vigtigste faktorer er de sociale relationer,
som ikke alle har på deres arbejde, og så
er frivilligt arbejde en god adspredelse fra
det betalte arbejde.

... frivillige er mere
tillidsfulde, selvsikre,
aktive, sociale og åbne.
Frivillighed gør dig sundere

Bliv frivillig og mindsk din risiko for hjertekarsygdom og for højt kolesteroltal. Det
er den måske lidt poppede konklusion på
et forskningsprojekt fra University of British Columbia i Canada. Det mest overraskende i konklusionen er, at påvirkningen af helbredet ses efter ganske kort tids
frivilligt arbejde. Undersøgelsen er udført
blandt 106 teenagere. De blev delt op i to
grupper: Den ene skulle udføre ugentligt
frivilligt arbejde i 10 uger, mens den anden gruppe skulle afholde sig fra det. Det
viste sig, at gruppen med frivilligt arbejde
havde psykisk gavn af forløbet – humøret
og selvtilliden var højere. Men det frivillige arbejde havde også haft helbredsmæssige effekter, blandt andet var BMI og kolesteroltal hos gruppen, der ikke udførte
frivilligt arbejde, højere end i den anden
gruppe.

er frivilligt arbejde forbundet med færre
symptomer på depression, færre funktionsbegrænsninger, længere levetid og
generelt bedre sundhed. Der er dog en
grænse ved 2-3 ugentlige timers frivilligt
arbejde. Kommer timetallet over dette,
ophører de positive effekter. Sundhedsgevinsterne er derfor muligvis begrænset
til et moderat omfang af frivilligt arbejde.
Analysen viser også, at det er de mest sårbare ældre, der har størst udbytte af frivilligt arbejde.
Fordelene ved frivilligt arbejde er mange,
og det er meget svært at finde forskning,
der påviser negative effekter ved frivilligt
arbejde. Det ser faktisk ud til, at frivilligt
arbejde er så godt for dig, at lægerne burde anbefale det.
Kilde: videnskab.dk

Fakta om frivillige i Danmark
• Ca. 35 % af danskerne arbejder
frivilligt.
• Danskerne er sammen med hollænderne og svenskerne dem, der
bruger mest tid på frivilligt arbejde
i Europa.
• Lidt flere mænd end kvinder er
frivillige.
• Mænd er mest aktive indenfor
idræts- og boligområdet, mens
kvinder er mere aktive på social- og
uddannelsesområdet.
• De 30-49 årige er mest aktive, mens
de 16-29 årige er mindst aktive.
• Højtuddannede er noget mere aktive
end folk uden uddannelse, og de der
arbejder mere end 40 timer om ugen
er mere aktive end dem, der står
udenfor arbejdsmarkedet.
Kilde: frivillighed.dk

Ifølge en anden undersøgelse, en metaanalyse fra 2014 blandt folk over 50 år,
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Frivilligt arbejde holder de små grå i gang
Af Hanne Hedegaard, 56 år, Roskilde

Jeg er specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske. Har arbejdet med patient/pårørenderelationer, uddannelse, udvikling og ledelse i 30 år. Jeg fik tilkendt førtidspension
i 2014. Min ”fritid” går overvejende med
at genintegrere mig i min by Roskilde. Det
være sig indretning af mit hjem, opbygning
af netværk og relation til offentlige og private instanser. Jeg har altid været glad for
naturen og opholder/bevæger mig ofte ved
skov og strand. Ligesom jeg genoptager
vinterbadning til september.

hurtigt blev jeg suppleant til Hovedbestyrelsen, hvor afgørelser fra bl.a. generalforsamlingen integreres i foreningsplaner og
retningslinjer. Her oplever jeg til stadighed
et engagement og en saglighed, som jeg i
starten var overrasket over.
Min fordom var at, en patientforening var
et sted man ”hældte vand ud af ørene”. Dette er meget groft sagt. Men jeg blev faktisk
meget overrasket over de kompetente, veluddannede, velformulerede og seriøst saglige mennesker, der repræsenterede landets
kredse og forretningsudvalg i Hovedbesty-
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Jeg startede som bestyrelsesmedlem i kreds
Vestsjælland, hvor vi bl.a. har fokus på
emner som undervisning til medlemmer,
økonomi bl.a. i form af lotteri, drøftelse og
gensidig orientering om nye og verserende
politiske tiltag, aktiviteter som Nyrernes
dag, Sundhedsdag og lignende samt medlemsarrangementer af forskellig art, væsentligst er nok den årlige julefrokost. Ret
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Patientrapporterede oplysninger er et begreb en ekspertgruppe på 29 personer
forsøger at få hold om, mhp. anvendelse
til patientcentreret kvalitetsmål og implementering i sundhedsvæsenet. Gruppen
består overvejende af sundhedspersoner/
chefer/forskere fra de øverste lag af sundhedsvæsenet – og så patientforeningsrepræsentanter. Jeg er en af de sidstnævnte.
Der er en stor spændvidde i vores måde at
anskue verden og sagen på. Fra overordnede internationale termer og begreber til
empatiens ”et levende menneske”. En kommunikativ udfordring, men også spændende og udfordrende.
På et tidspunkt fik jeg brug for et ”pensionistjob”, som kunne gradbøjes efter min
energi og mine kompetencer. Med min
baggrund i sundhedsvæsenet var sekretariatet i Nyreforeningen et oplagt sted
at søge som frivillig, og jeg startede i maj
2015. Min arbejdstid er foreløbig 1-2 dage
om ugen i 3-5 timer. Alt afhængig af anden
mødevirksomhed. Min funktion må betegnes som ”forefaldende arbejde”, og mine
opgaver er overvejende af kommunikativ
art.

Foto: Karina Ertmann Krammer

Jeg blev aktiv i Nyreforeningen efter en
generalforsamling i 2012. Den daværende
formand Stig Hedegaard Kristensen holdt
foredrag om foreningens værdigrundlag,
struktur, historie og ideologi. Det tiltalte
mig meget, at foreningen har så seriøse
medmenneskelige, politiske og autentiske
ambitioner.

i udvalgt er spændende, og jeg har været
meget fornøjet med de diskussioner vi har
haft og beslutninger vi har truffet.

relsen. Vi er selvfølgelig en broget forsamling på ca. 30 personer fra hele landet, men
der er altid en saglighed og ordentlighed.
Personligt holder jeg meget af vidensdeling
og politiske diskussioner. Og jeg vidste, at
Politisk udvalg ville være noget for mig. I
november 2013 fik jeg muligheden og blev
medlem af Politisk udvalg. Her drøfter vi
temaer af sundheds- og socialpolitisk karakter. Ligesom vi kommunikerer med
politikere angående kritisable forhold for
mennesker med nyre- og urologiske sygdomme i sundheds- og socialvæsenet.
Nogle temaer træffer udvalget selv beslutning om, mens andre sendes videre
gennem forretningsudvalget til hovedbestyrelsen/generalforsamlingen. Arbejdet

Det er en stor glæde for mig at være frivillig i ovennævnte sammenhænge. At
arbejde sammen med dejlige kollegaer, at
møde udfordringer som holder de små grå
i gang, at opleve fællesskabet/sagen og ikke
mindst AT GØRE EN FORSKEL.
Jeg synes, man skal melde sig som frivillig
i Nyreforeningen, hvis man har lysten til
at udføre en opgave i et sagligt fællesskab.
Uanset hvilke talenter, man er i besiddelse
af, vil der være plads til en. Det kan være
alt fra deltagelse i arrangementer som promoverer Nyreforeningen til de mere bagvedliggende opgaver, som skriveopgaver,
drøftelser og praktiske opgaver.

Går du på en ungdomsuddannelse og arbejder du frivilligt i min.
20 timer, så kan du gennem Projekt Frivillig få et bevis for din
indsats.
Projekt Frivillig arbejder for at give unge lyst til at kaste sig ud i
frivillige aktiviteter. De samarbejder blandt andet med foreninger
og frivillighedsvejledere på ungdomsuddannelserne om at informere og inspirere unge til frivilligt arbejde.
Læs mere på: www.projektfrivillig.dk, hvor du også kan hente dit
eget Frivilligbevis.

Jeg byder nye, unge medlemmer velkommen
Jeg hedder Alexander. Jeg er 25 år gammel
og kommer fra Næstved. Jeg skal snart begynde at læse til socialrådgiver i Roskilde.
Jeg er ungekoordinator i Nyreforeningen,
hvor jeg byder nye unge medlemmer velkommen og tilbyder dem at mødes med
en anden ung i en lignende situation.

“

Jeg er en del af ungearbejdsgruppen, hvor
vi bl.a. arrangerer kurser og ungeweekender for de unge i foreningen.

Det giver mig rigtig meget at
være frivillig i Nyreforeningen. Jeg føler, at jeg er med til
at gøre en forskel for en masse
mennesker, og samtidig får jeg
lov til at møde og arbejde sammen med andre med samme
lyst og indstilling til tingene.
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Desuden er jeg en del af
”Nyrelinjen”, hvor jeg er
til rådighed på telefonen,
hvis man har brug for at
dele erfaringer, tale om udfordringer osv.
Jeg startede med at være frivillig i Nyreforeningen for at gøre en
forskel og arbejde sammen med andre
skønne mennesker.

s
Mød vore
frivillige
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Kend din forening

– og se hvor du kan blive frivillig
Vi kan altid bruge flere frivillige
hænder i Nyreforeningen, og der er
forskellige muligheder, hvis du vil
give en hånd med. Det meste arbejde i Nyreforeningen er baseret på
frivillighed. Det betyder, at du har
rig mulighed for at sætte dit præg
på den retning, foreningen skal gå
gennem vores udvalg og lokale bestyrelser. Du kan også melde dig til
at hjælpe med praktiske gøremål,
f.eks. i forbindelse med Nyrernes
dag, lotteriet og lignende. Måske
har du en ide til et projekt eller et
arrangement, du gerne vil gennemføre – det vil vi i så fald gerne høre
mere om.

Hovedbestyrelsen

Forretningsudvalget

Hovedbestyrelsen er foreningens overordnede ledelse. Hovedbestyrelsens opgave
er bl.a. at godkende budget, regnskab og
politiske målsætninger. De lokale kredse
vælger hver to medlemmer af Hovedbestyrelsen.

Forretningsudvalget følger udviklingen
og tager initiativer i forhold til den politiske verden. De varetager Nyreforeningens
interesser nationalt og internationalt samt
den daglige drift i samarbejde med sekretariatet.

Hovedbestyrelsen er for dig, der har politisk eller organisatorisk tæft og visioner for
hvor Nyreforeningen skal bevæge sig hen.

Forretningsudvalget er for dig, der har
politisk eller organisatorisk tæft og visioner for hvor Nyreforeningen skal bevæge
sig hen.
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Hovedbestyrelsen
Forretningsudvalget

Udvalg
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Lokale kredse

Regionaludvalg

Har du en ide til et projekt eller et
arrangement, du gerne vil gennemføre
med Nyreforeningen, vil vi meget
gerne høre fra dig!

Udvalg
Læs mere om de enkelte udvalg her på
siden og på www.nyreforeningen.dk/udvalg. Hvis der er ledige pladser i udvalget,
kan du træde ind som ny frivillig med det
samme, hvis udvalget beslutter det. Er
der ikke plads, kan du stille op, når Hovedbestyrelsen på deres møde i november
vælger medlemmer til udvalgene. Kontakt
udvalgsformanden eller udvalgssekretæren.

Kampagneudvalget

For dig der sprudler med ideer til kampagner eller lotteriet og som ikke er bleg
for at give en hånd med i planlægning og
udførsel af disse.

Rejseudvalget

For dig der sidder inde med viden om,
hvad man skal være opmærksom på, når
man rejser som nyresyg og som vil være
med til at planlægge vores årlige rejser til
udlandet.

Lokale kredse
Redaktionen

Kredsene står for det lokale arbejde og varetager bl.a. den tætte kontakt til medlemmerne, nyreafdelingerne og sygehuspersonalet. Kredsene står desuden for lokale
arrangementer samt lotteriet og Nyrernes
dag.

Donorudvalget

Du kan stille op til bestyrelsen på den
årlige generalforsamling. Du kan også
hjælpe bestyrelsen med praktiske gøremål
i forbindelse med diverse arrangementer
eller du kan foreslå en ny aktivitet i kredsen, som du er med til at planlægge. Mulighederne er mange, og du behøver ikke
nødvendigvis være bestyrelsesmedlem for
at give en hånd med.

For dig der er god til at skrive og har en
holdning til, hvad vi skal bringe i Nyrenyt.
Har du en indre journalist, som brænder
efter at blive sluppet løs, så bliv en del af
Redaktionen.
For dig der har lyst til at sætte mere fokus
på, hvad det vil sige at donere en nyre og
hvordan vi bedst muligt kan støtte donorerne.

Kursus- og motionsudvalget

For dig der er vild med at arrangere kurser, seminarer, konferencer mv. Du kommer med input til kursustemaer, programmer og oplægsholdere, og du hjælper også
gerne med at gennemføre kurserne.

Børneudvalget

For dig der gerne vil gøre noget for foreningens børn og deres familier.

Politisk udvalg

Ungeudvalget

Pårørendeudvalget

Feriehusudvalget

For dig der er lidt af et politisk dyr og
gerne vil være med til at udvikle Nyreforeningens politikker på social-, sundhedsog beskæftigelsesområdet.
For dig der er pårørende og gerne vil arbejde for at vi kan tilbyde de pårørende i
foreningen endnu mere.

Urologisk udvalg

For dig der vil være med til at løfte en ny
del af foreningen. Du har ideer til, hvilke
tilbud vi skal have til mennesker med en
urinvejssygdom, hvordan vi når ud til
dem med information og hverver dem
som medlemmer mv.
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Find din lokale kreds på www.nyreforeningen.dk/det-sker-lokalt.

For dig der er i alderen 18-30 år. Du har
lyst til at arrangere ungeweekender og står
gerne til rådighed, hvis en anden ung har
brug for en at tale med.
For dig der ved, hvordan man driver feriehusudlejning og måske kan sørge for, at
husene bliver lejet ud året rundt.

Regionaludvalg
Vores fem regionaludvalg følger udviklingen indenfor sundheds-, social- og
arbejdsmarkedspolitikken i regioner og
kommuner, tager politiske initiativer og
varetager Nyreforeningens interesser i
forhold til alle operatører i regionen. Er
du interesseret i politisk arbejde, så er det
måske noget for dig. Det er kredsene i den
enkelte region, som vælger medlemmerne
af regionaludvalget.

Nyreforeningen har 16 lokale kredse, som sørger for
lokale medlemstilbud og støtte.
Find din lokale kreds på www.nyreforeningen.dk
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frivillighed

Tema

Hvad laver du til daglig:

Jeg er uddannet kok, men arbejder pt. ikke
pga. sygdom. Jeg får ofte nyrestensanfald.

Hvordan er du frivillig i
Nyreforeningen:

Jeg er frivillig i København/Frederiksberg-kredsen, hvor jeg er næstformand
og repræsentant i Hovedbestyrelsen. Jeg
sidder desuden i Børneudvalget og Kampagneudvalget, og så er jeg formand for
Urologisk udvalg.

Hvor længe har du været
frivillig?

2 år i Nyreforeningen, men jeg har været
frivillig hele mit liv, bl.a. i spejderbevægelsen.

Hvor mange timer bruger du
ca. på frivilligt arbejde om
måneden?

Ca. 10-15 timer i gennemsnit, men det
kan variere meget fra måned til måned.

Hvad fik dig til at starte som
frivillig i Nyreforeningen?

Jeg blev frivillig, da foreningen åbnede
op for nyrestenspatienter. Og så pressede
kredsen hårdt på for at jeg skulle med 
Min far var, mens han levede, utroligt engageret i foreningen, både i Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget og som kredsformand, og det har helt sikkert smittet af
på mig. Det er derfor, at jeg selv er så aktiv
i dag. Jeg startede i kredsen, og lige pludselig var jeg med i alt muligt. Det er fedt,
men nu skal jeg nok heller ikke sige ja til
mere  Det er vigtigt for mig at være med
til at komme med nogle nye ideer, som
både hjælper medlemmerne og foreningen. Børnene er det vigtigste for mig, og
det er også derfor, at jeg har taget initiativ
til at starte oplevelsesturen.
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Navn: Henrik Pilgaard
Alder: 35 år
By: Helsinge

Mød vores
frivillige

Min far var, mens
han levede, utroligt
engageret i foreningen, og det har helt
sikkert smittet af på
mig.
Hvad får du personligt
ud af at være frivillig?

En masse glæde og energi. At
gøre andre mennesker glade er
for mig lønnen i frivilligt arbejde. Det er
også en god mulighed for at danne netværk, og jeg tror, det er godt at have på
sit CV. Når jeg skal søge job, så tror jeg,
at det frivillige arbejde på mit CV viser,
at jeg er fleksibel, gerne vil yde en ekstra
indsats og ikke er bange for at kaste mig
ud i nye ting.

Hvad er din bedste eller
sjoveste oplevelse som
frivillig?

Oplevelsesturen og Nyrernes dag. Jeg har
været en stor del af Nyrernes dag i København/Frederiksberg de seneste år, og
jeg har været med til at få arrangementet
på dagen til at vokse sig stort på ganske få
år. Det er fedt at se de vilde ideer blive ført
ud i livet, og se at vores ideer smitter af og
bliver taget op af nogle af de andre kredse.
Det bedste ved oplevelsesturen er at se
børnene rykke deres grænser. At se et
barn, der ikke tør klatre op i et træ, og
senere på dagen ser man barnet 14 meter
oppe i et træ. Det er fantastisk.

Foto: Th

orbjørn

Deele

Hvorfor synes du, at man
skal melde sig som frivillig i
Nyreforeningen?

Den følelse man får, når man har været
med til at lave et arrangement for andre
medlemmer, hvor det hele klapper og folk
er glade, den er fed, og det kan alle være
med til. Man behøver ikke være med i bestyrelsesarbejdet, man kan sagtens melde
sig som hjælper eller i en projektgruppe.
Det vigtigste er at gøre det, man har lyst
til, og en lille hånd er bedre end ingen. Vi
skal huske, at vi er en patientforening, og
dermed kan alle ikke yde lige meget, og
det er helt fint.

Nye regler for frivilligt arbejde,
hvis du er på dagpenge eller
efterløn
Det er blevet muligt for folk på dagpenge og efterløn at arbejde frivilligt 15
timer om ugen uden at blive trukket i
dagpenge eller efterløn. Tidligere var
det kun fire timer. Det sker i første omgang som et forsøg, og det varer indtil
20. marts 2017.
Læs mere på www.frivillighed.dk.

Navn: Karin Wermuth
Alder: 41 år
By: Odense
Hvad laver du til daglig:

Hvor mange timer bruger du
ca. på frivilligt arbejde om
måneden?

Det er ikke så nemt at gøre op i timer,
særligt ikke i denne periode, hvor lotteriet er i gang, for der går der noget tid
hver dag. Og når lotteriet starter op, ja
så er det næsten alle de vågne timer jeg
bruger. Men ellers er det ca. 15–20 timer
om måneden, når alle møder og det hele
er indregnet.

Hvad fik dig til at starte som
frivillig i Nyreforeningen?

Jeg blev valgt ind som suppleant til bestyrelsen, og i Kreds Fyn deltager suppleanterne på lige fod med de almindelige bestyrelsesmedlemmer.
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Det bedste må helt klart være, da jeg var
ude og modtage en donation på 100.000
kr. til Kreds Fyn for nylig. Der var jeg flere
gange nødt til at nive mig selv i armen for at
vide, det ikke var en drøm. Lige efter kommer de arrangementer vi holder for vores
medlemmer i Kreds Fyn. Her får jeg lov til
at opleve, at vores arrangementer for nogen
af deltagerne er det bedste, som er sket for
dem længe. Det giver så dejlig en fornemmelse i maven og endnu mere lyst til at
gøre noget for medlemmerne. Det sjoveste
må være alle de møder jeg render til, hvor
jeg møder en masse dejlige mennesker.

Her får jeg lov til at
opleve, at vores arrangementer for nogen
af deltagerne er det
bedste, som er sket for
dem længe.

Mød vores
frivillige
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Jeg kom ind i bestyrelsen i Kreds Fyn i år
2000. Jeg holdt en pause fra bestyrelsesarbejdet på et tidspunkt, men i den pause
hjalp jeg forsat til, hvor jeg kunne.

Hvad er din bedste eller
sjoveste oplevelse som
frivillig?

Fordi man møder en masse dejlige mennesker. Og så er man med til at gøre en
forskel, for der er ingen tvivl om, at nogle
af de mennesker vi har med at gøre, bruger så meget tid i dialyse, at de ikke orker
ret meget mere, så det at kæmpe deres
kamp så forholdene omkring dem bliver
bedre, er skønt.

ussen

Hvor længe har du været
frivillig?

Når jeg nu ikke er på arbejdsmarkedet,
så har jeg stadigvæk den sociale del af arbejdslivet, bare i Nyreforeningen.

Hvorfor synes du, at man
skal melde sig som frivillig i
Nyreforeningen?

Rasm

Jeg er formand for Kreds Fyn, hvor jeg
også er lotterikoordinator, og så er jeg
medlem af Forretningsudvalget for region
Syddanmark.

Hvad får du personligt ud af
at være frivillig?

enrik
o to : H

Hvordan er du frivillig i
Nyreforeningen:

> Karin holdt tale for Bloddonorerne på Folkemødet i 2014 som repræsentant for Nyreforeningen. Foto: privat

“

Jeg er førtidspensionist, og heldigvis for
det, for ellers tror jeg ikke jeg havde tid
til at bruge al den tid på frivilligt arbejde.
Udover mit arbejde i Nyreforeningen er
jeg også næstformand i menighedsrådet
og formand i mødeudvalg i kirken – det er
dem, som sørger for alle de arrangementer kirken holder.

Søvnforstyrrelser

Af Ann Bellis Hansen, kredsformand
i Østjylland

Vi havde besøg af Overlæge Marit Otto,
Neurofysiologisk afd. AUH, Overlæge
Michael Felding fra Respirationscenter
Vest, Skejby, og Afdelingslæge Kristina
Bacher Svendsen fra Neurologisk afdeling
AUH.

Søvn og ”Restless legs
syndrom”

Marit Ottos overskrift var Søvn og Restless legs syndrom ved nyresvigt. Restless
legs syndrom ses hos 20-30 % af mennesker med svær nyresvigt og 18-26 % med
lettere nyresvigt. Det er ca. 10 gange mere
udbredt blandt nyresyge end andre mennesker. Restless legs syndrom forstyrrer
som oftest søvnen, og viser sig ved uro i
benene, bevægetrang, prikken, stikken og
smerter. Det forværres i hvile og når du er
træt, og lindres med det samme af aktiv bevægelse – dog kun i kort tid. Det er værst
aften og nat.
Restless leg syndrom

kan behandles ved at undgå alkohol,
kaffe og rygning. Nogle har god effekt
af massage og varme eller at ændre tidspunktet for dialysen. Et studium har vist
god effekt af træning, f.eks. cykling under dialysen tre gange om ugen. Syndromet kan også behandles med medicin.
Nogle oplever en bedring, når de bliver
transplanteret.

Søvnapnø og nyresvigt

Michael Feldings overskrift var Søvnapnø og nyresvigt. Søvnapnø er en medicinsk sygdom, hvor vejrtrækningen
svækkes eller helt stopper under søvnen.
Det ses hos 2 - 20 % af alle personer over
30 år, men hos personer med svær nyresvigt ses det hos mere end 50 %. Det ses
lige hyppigt hos mennesker i hæmodialyse som p-dialyse.
Udover nyresvigt er der forskellige risikofaktorer for at udvikle søvnapnø
såsom fedme, snævre forhold i næsen,
store mandler og polypper, arv, rygning,
alder og køn. Kvinder får det først efter overgangalderen. Ubehandlet kan
søvnapnø forværre symptomerne på nyresvigt, f.eks. nattesved, morgenhovedpine, træthed i løbet af dagen, nedsat koncentration og hukommelse, depression,
personlighedsforandringer og nedsat

livskvalitet. Søvnapnø kan desuden forværre risikoen for hjertekarsygdomme.
Herefter kom han ind på snorken. Der
findes to typer: Almindelig snorken, der
kun forstyrrer personen selv og snorken
med forstyrrelse af nattesøvnen og med
samme symptomer som ved søvnapnø.
Sidstnævnte kan forbedres ved at skifte
fra dialyse om dagen til natdialyse – det
gælder både hæmodialyse og p-dialyse.
Behandlingen er masker, der bruges om
natten. Spørg din læge til råds, hvis du
har brug for behandling.

“

I oktober 2014 holdt Nyreforeningen Kreds Østjylland en
temaaften om søvnforstyrrelser på Århus Universitetshospital, Skejby. Her kan I, der
ikke var til stede, læse mere
om emnet og få gode råd til
god nattesøvn.

Søvnbesvær

Sidste foredragsholder var Kristina
Svendsen, og hendes emne var søvnbesvær. Kronisk søvnbesvær viser sig ved,
at man har problemer med at falde i søvn,

Et studium har vist god
effekt af træning, f.eks.
cykling under dialysen
tre gange om ugen

Flere gode råd...

I vores pjece om træthed finder
du gode råd til at få en god
søvnrytme. Find den på:
www.nyreforeningen.dk/pjecer.
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Tips til god søvn
• Lev sundt og vær fysisk aktiv
fastholde søvnen og/eller oplever dårlig
kvalitet af søvnen på trods af tilstrækkelig tid og mulighed. Det påvirker dagligdagen og livskvaliteten pga. træthed og
mindre energi, dårlig hukommelse, nedsat koncentration, irritabilitet, dårligt humør og nedsat arbejdsevne. Der kan være
forskellige årsager til det, men hos mennesker i dialyse ses det hos 40–70 %, og
hos transplanterede ses det hos 30–60 %.

• Undgå rygning, koffein og alkohol
• Drop TV og computer i soveværelset
• Sluk lyset når du skal sove
• Gå kun i seng, når du er træt
• Stå op hvis du ikke kan sove (>20min)
• Stå op samme tid hver morgen
• Ingen søvn i dagtimerne

Mulige årsager til søvnbesvær hos transplanterede kan være indlæggelser (påvirkning af døgnrytmen), medicin (immundæmpende,
binyrebarkhormon),
nedsat nyrefunktion, angst, usikkerhed
eller frygt for afstødning af nyre og andre
medicinske sygdomme.
Mulige årsager til søvnbesvær hos mennesker i dialyse kan være: Restless legs
syndrom eller søvnapnø, hudkløe, knoglesmerter, kvalme, depression, faktorer
som for lidt ilt i blodet eller forhøjet kalium i blodet, bivirkning af medicin og
dårlig søvnhygiejne, f.eks. søvn under
dialyse i dagtimerne.
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medlemskurser

Forældretemadag

			

Hvornår?

Lørdag den 25. november 2015 kl. 10-17

Hvor?

Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, 5000 Odense C

Hvem?

Temadagen er for forældre til børn med en nyreeller urinvejssygdom.

Praktisk

Det er gratis at deltage i temadagen, men alle
deltagere skal være medlem af Nyreforeningen.
Transporten er for egen regning, dog kan broafgiften dækkes.
Du kan deltage i hele temadagen eller vælge at
deltage i enten formiddagens eller eftermiddagens program.
Tilmeld dig senest den 20. oktober til socialrådgiver Jan Jensen på telefon 50 93 59 50 eller mail:
jj@nyreforeningen.dk eller via hjemmesiden
www.nyreforeningen.dk/kurser.

Program

10.00 – 10.15 Velkomst og præsentation
Nyreforeningen byder på kaffe/te og rundstykke
10.15 – 12.45 Når ens barn bliver ramt af nyre- eller urinvejssygdom
Oplæg ved hospitalspræst, der fortæller om livet, livets betydning og angsten for at miste. Mange forældre med et sygt barn tænker på det at miste, og
det kan være svært at rumme og turde sætte ord på.
Desuden fortæller præsten om håb og kærlighed i en
svær situation.
12.45 – 13.30 Frokost
13.30 – 16.30 Nyretransplantation
Oplæg fra læge ved Odense Uiversitetshospital om
nyretransplantation. Der er fokus på før, under og
efter transplantation. Vi taler om transplantation fra
levende donor, udvælgelse af donor og forløbet inden transplantationen. Vi taler om, hvordan en transplantation med en nekronyre (fra en afdød) foregår.
Vi taler også om behandling, bivirkninger af medicin,
psykiske følger, fysisk genoptræning, børns forskellige
reaktionsmønstre og forståelse for at være blevet nyretransplanteret. Og til sidst taler vi om, hvad skal der
tages af forholdsregler, når barnet er transplanteret.
16.30 – 17.00 Evaluering + Tak for denne gang

UNGE weekend
Hvornår?

18. – 20. september

Hvor?

Prinsens Hotel i Aalborg – meget tæt ved
banegården.

Hvem?

For unge med en nyresygdom i alderen
18-30 år.

Tema: Psyken

Praktisk

Temaet er psyken, og vi får bl.a. besøg af en psykolog. Lørdag aften
tager vi ud og spiser og bowler.
Det er gratis at deltage i weekenden. Du skal dog være medlem af
Nyreforeningen for at deltage. Transporten står du selv for, men
hvis du har svært ved selv at betale, kan du søge transporten dækket (f.eks. hvis du er på kontanthjælp).
Der er et maks. antal deltagere på 20, så det er først-til-mølle-princippet der gælder. Alle medlemmer i aldersgruppen får en invitation
på mail.
Kontakt Charlotte på tlf. 28 90 22 88, hvis du vil vide mere eller tilmelde dig.
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Fodboldpiger fejrer sejren
Champagne og flødeboller
bliver kastet rundt mellem
spillerne på U17-holdet fra FC
Midtfyn. Pigerne fejrer sejren
som havde de vundet det helt
store mesterskab. Det har de på
en måde også – de har i hvert
fald vundet Nyreforeningens
DM i lodseddelsalg med et salg
på 2.500 lodder. Det betyder, at
klubben i alt har fået 30.000 kr.
ind for deres salg af lodsedler.
Af Karina Ertmann Krammer

En af spillerne havde læst om lotteriet i
lokalavisen, og holdet med træner Kent
Munch i spidsen blev derfor hurtigt

tilmeldt som sælgere. Det var først
senere, de fandt ud af, at de også deltog i
konkurrencen om at sælge flest lodsedler.
Muligheden for at tjene lidt ekstra lød
tiltalende, for pengene er faktisk allerede
brugt på at deltage i en fodboldturnering
i Spanien. Kent Munch fortæller desuden, at turen til Spanien, hvor holdet
blev nr. 4 ud af 24 hold, har betydet, at
pigerne har opbygget et rigtig godt sammenhold. Og det sammenhold har sikkert haft betydning for, at salget af lodsedler er gået noget nemmere, end Kent
havde forventet.
Hver spiller fik ca. 140 lodsedler. Nogle
var rigtig gode til at sælge, og de der havde lidt svært ved det fulgtes med dem,
der var gode til det. Hver gang pigerne
mødtes til træning talte de om, hvor
langt de var nået og sørgede for at holde
gejsten oppe hos hinanden.

Kreds Fyns bestyrelse mødte op til pigernes sidste kamp, som var mod et hold,
de altid taber til, fortæller træner Kent
Munch. Men bestyrelsen må have bragt
god karma med til boldbanen, for FC
Midtfyn, der ellers var bagud, endte med
at vinde kampen. Derfor var humøret
i forvejen højt, da kredsformand Karin
Wermuth overrakte et diplom og checken
på 10.000 kr.
Pigerne på det vindende hold splittes for
alle vinde nu, da ca. halvdelen skal på efterskole. Men det er ikke utænkeligt, at FC
Midtfyn stiller op til DM i lodseddelsalg
næste år med et andet hold spillere, siger
Kent Munch.

Tillykke – og en stor tak for jeres
indsats og støtte til Nyreforeningen.

Fotos: Allan Frandsen
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Stop smitten
Af Lis Videbæk, kredsformand Københavns omegnskreds

Omegnskredsen har plads ved Brugerrådet på Herlev Hospital, som er et forum til
gensidig orientering mellem Nefrologisk
afdeling på Herlev og Hvidovre og Omegnskredsen. På mødet i marts fortalte
overlæge, Dr. Med. Jesper Melchior, at ca.
halvdelen af patienterne på afdeling 109
er isoleret under deres behandling, enten
fordi de er inficerede med eller bærer af
bakterier. Det lød meget overvældende,
så jeg har talt med Herlev Hospitals hygiejnesygeplejerske Dorte Buhl, medlem af
Herlev Hospitals Hygiejneorganisation:
”Herlev har i mange år haft fokus på hygiejne og kontrol af infektioner”, fortæller Dorte Buhl. ”Vi har et Infektionskon”Kampen for at stoppe smitten slutter aldrig,”
siger Dorte Buhl. Foto: Lis Videbæk

trolprogram, og dets organisering udgør
aktiviteter, som er nødvendige for at
Reducere forekomsten af hospitalserhvervede infektioner
Begrænse risikoen for smittespredning
og bakteriel resistensudvikling
Skabe sikre forhold for patienter, de ansatte og andre, som færdes på hospitalet

“

Vi er alle omgivet af bakterier,
på os og i os. Nogle af bakterierne er nødvendige for vores
eksistens og kroppens funktioner – andre skal vi undgå.

Vi er alle omgivet af bakterier, på os og
i os. Nogle af bakterierne er nødvendige
for vores eksistens og kroppens funktioner – andre skal vi undgå.”

De sørgelige kendsgerninger viste, at
1/3 glemte at vaske
hænder efter at have
trukket i snoren - det
være sig patienter,
hospitalspersonale og
besøgende.

Hvor kommer alle de
bakterier fra?

”Alle mennesker har mange bakterier i
tarmen og på huden. En, der laver ballade er tarmbakterien, Clostridium difficile. I forbindelse med, at vi af en eller
anden årsag giver patienter antibiotika,
kan disse bakterier producere et giftstof,
som patienterne bliver syge af. Derfor
har Herlev meget fokus på en hensigtsmæssig antibiotikapolitik, at vi ikke giver
en patient for meget antibiotika, men det
absolut korrekte, der er nødvendigt.”
Patienter, der ofte er på hospitalet, fx dialysepatienter, er selvfølgelig mere udsat
for resistente bakterier. Hver gang de får
bredspektret antibiotika, er der nemlig risiko for udvikling af resistente bakterier.

Hvad med almindelig
roskildesyge?

”Der er uendelig mange bakterier i tarmen, og det er alfa og omega, at man
har en god håndhygiejne efter toiletbesøg - og før man spiser! Op til 50 % af
afføringen er bakterier. Nogle har været
gavnlige ved fordøjelsen i tarmsystemet,
men de er ikke til gavn uden for tarmen,
og kan give smitte.
Der er undersøgelser, der har bevist,
at god håndhygiejne er det middel, der
har størst indflydelse på forebyggelse af

Infektionskontrol og hygiejne
på Herlev og Gentofte sygehus
Herlev har et program for
infektionskontrol, der bygger på
dansk lovgivning, Sundhedsstyrelsens
vejledninger, Statens Seruminstituts
nationale
infektionshygiejniske
retnings
linjer og Dansk Standard
DS 2450 og DS 2451. En gang årligt
er der evaluering af programmets
effektivitet. Kort sagt er der
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mange kræfter, der arbejder for,
at der er kontrol og hånd i hanke
med infektioner og bakterier.
Hygiejneorganisationen har ansvar
for strategi og målsætning for det
forebyggende arbejde på hospitalet.
1. januar blev Herlev lagt sammen
med Gentofte Hospital, så til
efteråret har begge hospitaler samme

Tre gode råd til at stoppe smitten: 1. Vask hænder, 2. Nys og host i ærmet, 3. Bliv hjemme fra arbejde når du har feber

almindelig Roskildesyge. Derfor kan vi
ikke råbe nok op og fortælle, at det er
ABSOLUT nødvendigt at vaske hænder
grundigt med sæbe, efter toiletbesøg,
uanset hvad man har gjort derinde!

”Ja. Nyser man eller hoster, slynges talrige
mikroskopiske dråber ud i luften. Hvis
det ender i hænderne, skal man vaske
dem. Hvis man bruger et papirlommetørklæde, vil bakterierne sætte sig godt
fast i papiret, som så kan smides ud. Hvis
man nyser på en overflade, skal den rengøres. Virus og bakterier kan hygge sig i
flere dage og måneder der og hoppe på en
ny ”sporvogn”. Så ja, bakterier er et evigt
emne til omtanke!”

Der har også været forsøg med en tæller på WC trækket og på vandhanen, om
begge bliver anvendt ved toiletbesøg. De
sørgelige kendsgerninger viste, at 1/3
glemte at vaske hænder efter at have trukket i snoren - det være sig patienter, hospitalspersonale og besøgende. Desværre Hvad gør I for at højne
er jeg ikke forbavset, men ærgerlig, når personalets adfærd?
jeg tænker på, hvor meget man de sidste ”Hospitalets personale gennemgår et kur20 – 30 år har gjort, for at højne toilet- sus i god hygiejnepraksis. Det er ikke gjort
moralen.”
med det første kursus, som de skal bestå.
Der er hvert år et opfriskningskursus. Jeg
Herlev har sat beholdere med håndsprit har et utroligt godt samarbejde med perop over alt. Anvendelse af håndsprit til sonalet i dialysen. De er meget opmærkhånddesinfek
tion, er en meget effektiv somme på og ansvarsbevidste omkring
metode til at holde hænderne rene, når behandlingen af deres patienter.”
man gør det rigtigt. Der hænger sprit inden man går ind på afdelingerne, på afde- De pårørende
lingerne, på toiletter, ja over alt. Plejeper- ”En ’dark horse’ er gæsterne til patiensonalet spritter hænder, når de er færdige terne. De SKAL spritte hænder, inden
med en patient og skal til den næste.
de går ind i en afdeling og inden de forlader patientens stue. Hvis ikke de tager
Og så er der den ”luftbårne retningslinjerne alvorligt, udsætter de
smitte”?
en sårbar slægtning eller ven for en eks-
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tra smitterisiko, foruden det, de kæmper
med i forvejen.”
Jesper Melchior: ”Vi har fra hospitalets
side organiseret en pjece, Stop smitten,
som på bedste vis vejleder patient og gæster på hospitalet. Læs den og tænk på,
hvor stor en forskel, god håndhygiejne
kan gøre.”

Vask altid hænder:
•

Før du spiser

•

Før du begynder at lave mad

•

Efter toiletbesøg (stort og småt)

•

Når du har nyst i hænderne eller
pudset næse

•

Når du har tørret snotnæse eller
skiftet ble på dit barn

•

Når du har håndteret råt kød,
grøntsager eller jord

Kilde: Rådet for bedre hygiejne
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info

Vi ringer til dig
I løbet af september og oktober ringer
vi til ca. en tredjedel af vores medlemmer. Vi ringer for at spørge dig, om du
har lyst til og mulighed for at give et
støttebidrag hver måned.
Støttebidragene går bl.a. til at forbedre
og udvide vores eksisterende medlemstilbud og udvikle nye tilbud. For
eksempel vil vi gerne kunne tilbyde
mere rådgivning, arrangere flere relevante kurser og meget mere.

Husk at du kan trække hele beløbet
fra i skat.
Er du tilknyttet en af følgende kredse,
kan du forvente et opkald fra Nyreforeningen: København/Frederiksberg,
Nordsjælland, Roskilde, Vestsjælland
og Storstrømmen.
Bor du ikke i en af de kredse, vi ringer til, så kan du sagtens donere et
beløb hver måned alligevel. Gå ind

på www.nyreforeningen.dk/bidrag,
registrer dine oplysninger og vælg et
månedligt beløb. På samme side kan
du også bestille et opkald fra os, hvis
du foretrækker at give oplysningerne
over telefonen.
Er du i tvivl om, hvilken kreds du tilhører, så kan du altid få det oplyst ved
at kontakte sekretariatet på tlf. 43 52
42 52 eller mail@nyreforeningen.dk.

Hej, jeg ringer
fra Nyreforeningen:)
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Kontaktoplysninger
Forretningsudvalget

Lokalkredse

Sekretariatet

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

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

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
Rejse + lotterikonsulent
Maria Helene Olesen
Direkte nummer: 50 93 59 48
E-mail: mho@nyreforeningen.dk
Kontorelev
Stella Lisa Kristensen
Direkte nummer: 50 93 59 44
E-mail: assistent@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

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
Svend Arne Jørgensen
Tlf.: 98 98 15 20
E-mail: svaj@mail.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
Jesper Thaarup
Tlf.: 22 87 37 25
E-mail: jesperthaarup@hotmail.com
Preben Glue
Tlf.: 25 63 88 07
E-mail: preben.glue@mail.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@nyreforeningen.dk
Sønderjylland • Edith Nielsen
Tlf.: 41 42 36 21
E-mail: edithnielsen@danbonet.dk
Fyn • Karin Wermuth
Tlf.: 31 23 37 35
E-mail: trunte-1973@hotmail.com
Vestsjælland • Lone Haar
Tlf.: 50 99 11 91
E-mail: lone.haar@hotmail.com
Storstrømmen • Mogens Bo Birch
Tlf.: 55 34 41 07
E-mail: bo-birch@mail.dk
Roskilde • Vagn Jensen
Tlf.: 51 25 51 47
E-mail: engstien8@gmail.com

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

Nordsjælland • Jesper Thaarup
Tlf.: 22 87 37 25
E-mail: jesperthaarup@hotmail.com

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

Nyrelinjen

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 • Thomas Ebert (konst.)
Tlf.: 72 18 56 25
E-mail: thebert@mail.dk
Færøerne • Nordleif vid Krógv
Tlf.: 00298 375200
E-mail: soljuflog@live.dk
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Nu kan du tale Nyreforeningens sag – både
når du sms’er med dine børn eller ringer til familien i den anden ende af landet.
Bliver du kunde hos vimobil, får vi nemlig 10
% af, hvad du betaler i abonnement – uden at
det koster dig noget. Og du kan samtidig trække beløbet fra i skat.
Du skal bare vælge Nyreforeningen, når du opretter dit mobilabonnement, så får vi støtten
helt automatisk.
Læs mere på www.vimobil.dk.

