NYRENYT
JUNI 2017 • ÅRGANG 42 / NR. 2 • NYREFORENINGEN.DK

TEMA: Jeg har nyresygdom, som ikke kræver dialyse eller transplantation. Læs mere på side 17-23.

Læs bl.a. om: ½ mio. kr. til forskning • Hjemmedialyse på Færøerne • Sommermad og opskrifter

lederen

AF JAN RISHAVE
LANDSFORMAND, NYREFORENINGEN

Nu skal transplantationslisten
Øst for Storebælt nedbringes
245 mennesker står på nuværende
tidspunkt aktivt på venteliste til en
nyretransplantation på Rigshospitalet.
Af de 245 har 120 ventet i mere end 2
år. Rigshospitalet vil i samarbejde med
Nyreforeningen nu sætte ind for at få
transplantationslisten bragt ned.
Som de fleste ved, er der i Danmark
tre transplantationscentre: Aarhus
Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. Men
hvad de færreste ved er, at de tre hospitaler har hver deres optageområde,
og langt de fleste transplantationer
sker med nyrer fra eget optageområde.
Det har betydet, set ud fra en statistisk
gennemsnitsberegning, at man i gennemsnit skal vente 3 år på en nyre på
Rigshospitalet, 1 år i Aarhus og 4 måneder i Odense. Forskellen i ventetid
er alt andet end tilfredsstillende! Derfor inviterede Nyreforeningen Rigshospitalets ledelse til et møde om sagen i
slutningen af april. Mødet blev afholdt
i forlængelse af praktikant i Nyreforeningens sekretariat, Katrine Burmanns, rapport, som synliggør den
uretfærdighed der er for de ventende
mennesker i Østdanmark.
Mødet med Rigshospitalet fandt sted
i Nyreforeningens sekretariat i Høje
Taastrup. Til stede var fra Rigshospitalet: Niels Agerlin (transplantationsansvarlig overlæge), Bo Feldt-Rasmussen
(klinikchef), Søren Swartz Sørensen
(professor, overlæge, dr.med.) og Per

Jørgensen (vicedirektør). Nyreforeningen var repræsenteret af direktør
Sven Gerner Nielsen og praktikant
Katrine Burmann samt undertegnede.

arbejdsmetoder. Flere interessenter
fra Region Sjælland skal også inviteres med, så der kan sættes fokus på en
større tvær-regional indsats.

Rigshospitalet var hurtige til at bekræfte, at de har en udfordring og at
tallene fra Scandiatransplant vedrørende både transplantationer og venteliste langt fra er tilfredsstillende,
hverken for dem eller for deres patienter. Rigshospitalet anerkender fuldt ud
Odense og Aarhus for deres udvikling
de senere år og er bevidste om, at de
skal lære af især Odenses metoder.
Derfor har Rigshospitalet inviteret
Odense til et møde for at sparre om,
hvilke af deres tiltag der kan overføres
til Rigshospitalet.

Nyreforeningen benyttede lejligheden
til at ytre vores bekymring for de mennesker, der er taget som ”gidsler” i det
nuværende system. Til det havde Rigshospitalet et klart løsningsforslag:

Rigshospitalet åbner dørene
til et større samarbejde med
Nyreforeningen

Rigshospitalet opfordrede desuden
Nyreforeningen til at komme med forslag til forbedringer, både på indsatsen
for at skaffe flere donorer og en forøgelse af antallet af transplantationer.
I fremtiden vil vi derfor holde møder
med Rigshospitalet for at forbedre
transplantationstallene og dermed
nedbringe patienternes ventetid på
en ny nyre. Jeg håber meget, at den
tætte dialog vil være med til at finde
flere egnede donorer øst for Storebælt.
Rigshospitalet er indstillet på at lære af
Odenses nye tiltag og også indføre nye

At samle de tre optageområder til
én samlet national venteliste. Endvidere mener Rigshospitalet, at selvom
Odense er fremme i forhold til de andre transplantationscentre i Danmark,
har alle tre transplantationscentre behov for at lære af eksempelvis Finland,
Belgien og Kroatien, hvor de er endnu
længere fremme på dette område.
På mødet diskuterede vi desuden
match-kriterier, nyreudveksling mellem regionerne og information til de
patienter, der venter længere tid end
gennemsnittet. Det kan du læse mere
om i Katrine Burmanns rapport, som
vi offentliggør i juni.
Når jeg skriver om transplantation, så
ved jeg, hvad jeg taler om. Jeg er transplanteret 3 gange – den 1. nyre holdt
i 5 måneder, den 2. nyre var slidt ned
efter 5 år, men den jeg har i dag, holdt
jeg sølvbryllup med den 30. april. At
blive transplanteret giver virkelig en
helt ny livskvalitet!

I 2016 blev der foretaget 263 nyretransplantationer i Danmark, hvoraf de 84 blev foretaget i Aarhus, 89 i Odense og
90 på Rigshospitalet.
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kort nyt

Husk solrådene
Alle transplanterede har øget risiko for at udvikle hudkræft,
men du skal være særligt opmærksom, hvis:
• Du bliver let solskoldet.
• Du har rødt eller lyst hår, blå øjne eller fregner.
• Der har været hudkræft i familien.
• Du arbejder udendørs.
• Du har haft hudkræft før transplantationen.
Læs mere om solbeskyttelse på
nyreforeningen.dk/hudkraeft-hos-nyretransplanterede

Find feriedialysen på
mobilen

Nyrenyt til blinde
og svagtseende
Har du brug for, at en maskine læser Nyrenyt op for
dig, fordi du er blind eller svagtseende, så kontakt sekretariatet. Vi leverer nemlig Nyrenyt i word-format
til de medlemmer, som har behov for dette. Skriv til
os på mail@nyreforeningen.dk, hvis vi skal ændre dit
abonnement.

Du kan sagtens rejse, selvom du er i dialyse. Er du i hæmodialyse, så skal du i
god tid lave en aftale med en dialyseklinik på din feriedestination. Husk at
klinikken skal acceptere det blå EU-sygesikringskort som betaling, så du kan få
refunderet udgiften. Du kan bl.a. bruge
app’en Dialysis Maps til at finde en klinik.
Læs mere på dialysismaps.com

Vidste du, at…

Du kan få en bisidder gennem Danske Patienter?
Hvis du har indsendt en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med din behandling i sundhedsvæsenet, får
du tilbudt en dialogsamtale med din region. Som patient må du tage en person med til samtalen – det man kalder en bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en god ven, men du har også mulighed for at tage en bisidder med fra Danske
Patienters bisidderordning. Læs mere på danskepatienter.dk
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Træthed ødelægger
skoledagen for
kronisk syge børn
Når børn har en kronisk sygdom, tager sygdommen og behandlingen noget af deres energi. Børnene bliver hurtigere
trætte og har brug for mere hvile i løbet af dagen – og det
går ud over deres skolegang. Når børn lever en hverdag
præget af sygdom og træthed, reagerer de følelsesmæssigt.
Reaktionen kommer ofte forskudt, og det kan føre til konflikter. Det kan være svært for børnene at forstå sammenhængen mellem deres følelsesmæssige reaktioner, sygdom
og træthed.
Det betyder derfor meget, at skolens voksne møder børnene med tillid og fleksibilitet, når de siger fra. Det gør det
lettere for børnene at lære at lytte til deres krop, passe på
deres sygdom og prioritere deres energi. Når de kan det,
kan de få en god skolegang, hvor de kan deltage i undervisning og frikvarter – og dermed udvikle sig både fagligt
og socialt. For at hjælpe lærere og pædagoger på vej, har
Skole for mig under Danske Patienter lavet en publikation
om træthed, der giver et indblik i børnenes behov og udfordringer – og gode råd til, hvad man kan gøre som lærer
eller pædagog.
Læs mere på danskepatienter.dk

...det taler vi om på
•

Er der nogen, der har børn i dialyse? Jeg har en dreng, som muligvis skal ha’
dialyse. Han er kun 5 måneder. Jeg vil gerne høre, hvordan jeres hverdag er med
et barn i dialyse.

•

Nogen der ved om jeg må gå i svømmehallen, når jeg har et JJ-kateter?

•

Hvis I har feber eller mistanke om halsbetændelse, virus osv. tager i så til jeres
praktiserende læge eller til den nyreafdeling, I hører til?

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
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portræt

I hjemmehæmodialyse
på Færøerne
Den første hæmodialysemaskine er taget i brug i et hjem på Færøerne, siden
dialyseafdelingen åbnede på landssygehuset i Tórshavn for ca. 25-30 år siden.
AF JULIUS SIGMUND POULSEN, KLAKSVIK, FÆRØERNE

Jeg har været nyresyg i mange år efter en
mislykket operation, hvor lægerne brugte
så meget radioaktiv kontrast, at det ødelagde mine nyrer. Overlægen kom ind til
mig, da jeg havde fået forstanden igen og
sagde ”Poulsen vi havde tabt dig, men vi
fik liv i dig igen. Håber at du foretrækker at
have livet i behold uden nyrer, i stedet for
at ligge på kirkegården med gode nyrer.”

ædt hul ud igennem bugen. Jeg blev næste
dag sendt til Rigshospitalet i København,
hvor de prøvede at anlægge nyt kateter i
maven, men uden resultat, bughinden var
ødelagt. Her startede jeg hæmodialyse
igennem et kateter i halsen på højre side.
Det kørte jeg med et stykke tid indtil for
ca. 5 år siden, hvor jeg fik indlagt en fistel
i min venstre arm.

Det sev ikke rigtigt ind hos mig i første
omgang, hvor jeg lå der sløv og oppustet
som en ballon, hvad alt dette betød, men
det er sivet ind siden. Jeg rejste meget
rundt i verden på mit arbejde. Men nu var
det slut. Nu var jeg bundet hjemme.

Bedre og lettere at stikke selv

Jeg startede på posedialyse, hvor jeg skulle skifte væske 4 gange dagligt, det gik
meget godt i mange år. Så fandt lægerne
ud af, at jeg skulle have en natdialysemaskine. Den kørte jeg med et par år, indtil
mit kateter blev ødelagt. Lægerne sagde,
at mit kateter ikke lå som det skulle, og
det skulle rettes. Ca. 1 måned efter den
omgang kom jeg til vores barnebarns
bryllup. Jeg rejste mig for at holde en tale
for mit barnebarn og hendes mand og
opdager lige pludselig, at jeg er våd om
maven. Jeg forkortede talen og sagde stille
til min kone, at vi må køre hjem. Da vi
kom hjem, kunne jeg konstatere, at nippelen på kateteret var knækket og havde
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På den måde fik jeg dialyse i flere år, hvor
sygeplejerskerne skulle stikke mig med
dialysenålen. Jeg fandt ud af at stikke ville
være meget bedre og lettere, hvis jeg gjorde det selv. Jeg startede med selv at stikke
mig, og efterhånden gik det godt, og det
går meget godt nu, ingen problemer, det
har jeg gjort i længere tid.
For at få hjemmedialyse har det været et
meget tidskrævende arbejde. Jeg har sendt
mange e-mails og haft samtaler med ministre, læger og dialysecenter i udlandet
og hentet oplysninger. Efter et stort stræb
er maskinen kommet hjem.
Planen var, at jeg skulle få dialysemaskinen hjem i maj måned 2016, men desværre var jeg så uheldig efter et tandlægebesøg, hvor jeg fik implanteret fire tænder,
at det ene implantat ikke ville hele og jeg
var på flere tandlægebesøg uden resultat.

Det endte med, at jeg blev meget udmattet, fordi jeg ikke kunne spise og jeg tabte
meget blod. Jeg blev undersøgt af hjertelægerne i Tórshavn og blev sendt akut
til Danmark. Her blev jeg undersøgt og
det viste sig, at implantatet og betændelse
havde ødelagt min hjerteklap.
Mens jeg er på Rigshospitalet får jeg to
hjertestop, bliver opereret i overmunden
og får fjernet betændelsen, men er for
svag til at få operation på min hjerteklap.
Lige efter får jeg igen et nyt hjertestop.
Min familie forlanger, at jeg skal opereres, selvom jeg var svag, fordi hvis jeg blev
liggende, ville jeg dø alligevel. Jeg blev
opereret, de skiftede hjerteklap og jeg fik
en bypass. Efter operationen lå jeg i flere
dage med åbent bryst. Hjertet ville ikke i
gang, og lægerne havde opgivet og sagde
til min familie, at jeg ikke vågnede igen.
Men det ville mine børn ikke godtage, de
kender deres far, han kæmper til sidste
bloddråbe, så de blev ved med at tale til
mig, de kunne mærke at pulsen rørte på
sig når der blev talt til mig og de kunne få
kontakt til mig igennem fingrene og af og
til med øjet. Så lige pludselig efter nogle
dage startede hjertet igen og kører nu 100
% efter udtalelse fra hjertelægen.
Lægen i Danmark kom tilbage til min
familie og gav dem en undskyldning, det

Julius Poulsen på 75 år
har været i de færøske
medier, fordi han som
den eneste dialysepatient
på Færøerne har fået en
hæmodialysemaskine i sit
hjem.

FOTO: PRIVAT

MED VILJE OG
FORSTÅELSE KAN ALT
LADE SIG GØRE

“Jeg vil råde alle, som tør og har
mod til køre hæmodialyse derhjemme,
til at gøre det hurtigst muligt.”
havde de ikke regnet med. Jeg lå 6 uger i
respirator og kunne ikke snakke. Efter et
stykke tid på Rigshospitalet blev jeg sendt
hjem til sygehuset i Tórshavn, hvor jeg
kom på Intensiv i nogle dage, til jeg blev
flyttet på en normal sygestue. Da kunne
jeg hverken sidde oppe på sengekanten
eller gå.

UG, du er klar til at få maskinen hjem.”
Den 31. januar 2017 kl. 15:00 startede jeg
hæmodialysen hjemme hos os. Jeg kører
dialyse 6 dage om ugen mellem 2½ og 3
timer, og det kører bare så perfekt. Jeg har
aldrig ringet til sygehuset i Tórshavn eller til dialysefirmaet og bedt om hjælp, jeg
klarer det hele selv.

Meget mere tid med familien

Før kørte jeg hæmodialyse på Landssygehuset i Tórshavn. Jeg rejste hjemmefra kl.
12:30 og var hjemme igen ca. kl. 21:00 tre
dage om ugen. Nu starter jeg hver morgen
kl. 06:00 og er klar til at tage på arbejde
kl. 09:30. Det er en fantastisk lettelse. Jeg
har fået et meget bedre liv, en meget bedre
hverdag og er meget mere sammen med
min familie.

Nu var der gået flere måneder, hvor jeg
ikke havde stukket mig selv. Så en dag i
efteråret besluttede jeg, at jeg ville starte
med at stikke mig selv igen. Det gik ikke
så godt i starten, men det blev bedre og
bedre, indtil jeg igen var dus med sagen.
Jeg fik ny oplæring fra vores nyresygeplejere. De er meget dygtige og søde ved mig
og gjorde alt for at hjælpe og støtte mig.
Senere kom der en nyresygeplejerske fra
Danmark for at oplære mig i hæmodialysemaskinen. En dygtig og sød pige, som
jeg lærte meget af. Hun skolede mig i fjorten dage, hvor hun de sidste tre dage overlod alt til mig selv. ”Det gik meget fint,”
sagde hun den sidste dag, ”det er lige til
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Jeg vil råde alle, som tør og har mod til at
køre hæmodialyse derhjemme, til at gøre
det hurtigst muligt. Nyd livet når du har
det i behold og få så meget ud af det som
muligt.
Held og lykke.

Efter at min hjemmedialyse havde været i TV og aviserne, fik jeg
at vide, at jeg ikke er den første i
hjemmehæmodialyse på Færøerne. Der havde været hæmodialyse
på Eidi for ca. 28-30 år siden. Det
var en nyresyg kvinde fra Grønland, som var gift med en mand
fra Færøerne. Hendes mand og
hendes 22 år gamle datter rejste til
Rigshospitalet i København og fik
oplæring i at give hæmodialyse. En
maskine blev installeret i hjemmet
på Eidi og en maskine blev installeret på Landssygehuset i Tórshavn.
Det er et fantastisk gå-på-mod den
unge pige har haft, da hun har kastet sig ud i at hjælpe sin mor med
dialysen. Den hæmodialyse havde
ikke noget EL-backup, nej det hele
var manuelt. Hvis der var strømsvigt, måtte blodet pumpes ind
igen med håndkraft. Hvis nyrepatienten skulle på hospitalet var datteren og manden nødt at følge med
for at passe maskinen på sygehuset
i Tórshavn. Der var ingen anden på
Færøerne, som kunne passe disse
maskiner. Jeg tager hatten af for
Else Maria Flábø på Eidi og hendes far for det flotte og storslåede
arbejde, de gjorde for deres mor og
kone. Er der vilje og forståelse, kan
alt lade sig gøre.
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lokalt nyt

Det sker lokalt i

Nordjylland
Kredsformand: Gunner Nielsen, tlf. 98 38 33 72,
mail: gunner.nielsen@gmail.com.
www.nyreforeningen.dk/nordjylland
27. august: Sommerudflugt - 1-dags tur Himmerland rundt.
Vi besøger Dansk Nutidsmuseum i Aars, hvor vi efter kaffe og
rundstykker kigger på det spændende museum. Her finder du
de ting udstillet som blev solgt i butikkerne i 1960 og 70erne,
du kan besøge en gammel skolestue og mange andre spændende
ting på de 1200 m2 i museet. Herefter går turen til Dania, hvor
vi på Orkideen skal nyde vores frokost. Om eftermiddagen besøger vi med guide Mariager kirke og torvet i Mariager, den hyggelige by der ligger idyllisk ned til den skønne Mariager fjord.
Herefter fortsætter vi til Øster Hurup havn, hvor der serveres eftermiddagskaffe med kage. Til sidst kører vi langs kattegatkysten
og tilbage til vores opsamlingssteder. Bussen starter fra Dialysen
Vendsyssel Sygehus i Hjørring, og kører via motorvejen E39/
E45 til Aars med opsamling på samkørselspladser langs motorvejen. Du kan læse mere om arrangementet og opsamlingstider/
steder på http://nyreforeningennordjylland.dk. Prisen er 200 kr.
pr medlem, - 250 kr. for ikke medlemmer - og 100 kr. pr. barn.
Bus, entre, forplejning (inkl. 1 vand/øl) og guide er inkluderet i
prisen. Tilmelding på tlf. 24 64 18 61 – 98 38 33 72.
Gratis entre.

Midtjylland
Kredsformand: Ove Jakobsen, tlf. 20 93 25 81,
mail: ovejak@webspeed.dk.
www.nyreforeningen.dk/viborg
13. august: Sommerudflugt til Flamingo Naturpark i Vemb
mellem Holstebro og Ringkøbing.
Flamingo Naturpark er etableret i et skønt område i Vestjylland,
hvor Knud Christensen sammen med gode venner og naboer
har lavet et skønt område, der både er skabt af naturen, men også
ved menneskelige kræfter. Vi skal spise en flot menu i pavillonen
med en flot udsigt over landskabet, og der vil være rundvisning
i det skønne område. Mere om sommerudflugten vil blive sendt
ud til medlemmerne i løbet af de kommende måneder.
Kredsen har fået nyt navn
Siden starten for knap 30 år siden har vores kreds haft flere
navne. Oprindelig var det Viborg Amtskreds, siden blev det til
Kreds Viborg og på den seneste generalforsamling i februar 2017
skiftede kredsen navn til Kreds Midtjylland. Med navneskiftet er
der gjort op med den fordom i lokalsamfundet, at lokalkredsen

var en kreds, der kun repræsenterede Viborg-området. Kredsen
har gennem alle årene repræsenteret medlemmer, der kommer
fra Thy i nord over Mors til Salling, Skive, Viborg, Rødkærsbro,
Bjerringbro, Kjellerup og til Silkeborg-området. Et vidtstrakt
område, der naturligt er en del af Midtjylland. Med skiftet er
kredsen også navnemæssigt på højde med alle dens nabokredse.
Kreds Vestjylland, Kreds Nordjylland og Kreds Østjylland, der
alle har navn efter det område kredsen repræsenterer. Vi har
kun fået positive tilkendegivelser omkring navneskiftet og vi håber, at vi hermed har aflivet myten om, at vores lokale kreds ikke
kun er Viborg-baseret, men dækker et stort område i hele det
midtjyske område.
Pårørende-gruppe
Kreds Midtjylland har forsøgt at starte en pårørende-gruppe
og havde inviteret til en uformel sammenkomst hos næstformanden Ritha Almind. Arrangementet var annonceret ved
julehyggen i november, til generalforsamlingen i februar og
i kredsbladet, der blev udsendt omkring 1. marts. Interessen
var dog i første omgang meget begrænset, og udover de pårørende, som enten sidder i bestyrelsen eller er ægtefælle til et af
bestyrelsesmedlemmer, var der ikke andre fremmødte. Karen
Marie Riis fra Nyreforeningens pårørende-gruppe fortalte om
sine erfaringer og den noget træge opstart hun også oplevede i
sin tid. Der var masser af positiv respons, og Kreds Midtjylland
har ikke opgivet ønsket om at starte gruppe for de mange pårørende, der sidder derude, og sikkert gerne vil i kontakt med
ligesindede.

Østjylland
Kredsformand: Ann Bellis Hansen, tlf. 28 89 76 96,
mail: hansenann@hotmail.com.
www.nyreforeningen.dk/oestjylland
8. juni: Kom og vær med til en lille travetur i skoven kl. 14.00.
Som et nyt tiltag arrangerer vi en lille travetur i skoven med efterfølgende hyggeligt samvær med gratis kaffe og kage på Moesgård Museum. Vi mødes ved Moesgård Museum ved indgangen,
eller efter nærmere aftale. Bus 18 går derud. Turen er tilpasset,
så man ikke behøver at være i god form for at deltage, man må
gerne hygge sig i cafeteriet eller kigge på scenen til Røde Orm,
som netop nu er opstillet. Det er det sociale samvær vi prioriterer. Kom og nyd den udsprungne bøgeskov. Tilmelding senest
den 1. juni, mærk: Moesgård, til Ann Bellis på mail hansenann@
hotmail.com, mobil 28 89 76 96 eller Grethe Hedegaard på mail
gmh1280@gmail.com, mobil 40 18 42 37.
11. juni: Sommerudflugt til Alheden og Grønhøj kro.
Den stråtækte og gulkalkede Grønhøj Kro er udvalgt af Mor-

ten Korchs arvinger til at være hjemsted for dele af familiens
store samling af originale manuskripter, møbler og minder fra
de mange film, der tog afsæt i Morten Korchs romaner. Kromanden ”Gregers Laigaard” er Morten Korch specialist og viser
med glæde rundt i samlingen, men Gregers er også 5. generation
på kroen og fortæller gerne om familiens mange år i Grønhøj.
Kroværten vil underholde os under middagen. Han vil fortælle
om Morten Koch museet og om kartoffeltyskerne på Alheden.
På stedet findes også et lille flyvermuseum. Efter middagen og
rundgang kører vi til Kongenshus Mindepark på Alheden, Her
gøres et lille holdt ved udsigtstårnet, hvor der er elevator, så vi
kan danne os et indtryk af, hvordan Jylland så ud før i tiden.
Husk kikkert. Pris for medlemmer: 75 kr., pris for ikke-medlemmer: 250 kr.. Børn under 12 år gratis. Tilmelding senest 4.
juni, mærk: Sommerudflugt, til Steen Kvist-Thygesen, mobil 25
37 103 1, mail bessebo@gmail.com eller Ann Bellis, mobil 28 89
76 96, mail: hansenann@hotmail.com.
Afgangstider:
Horsens, Q8 ved afkørsel 56, E 45: 9.15
Stilling, afkørsel 51, E 45 (Mc Donald): 9.40
Viby Torv ved kirken: 10.00
Circle K, Østergade 17: 10.35
Grønhøj Kro via Kjellerup: 11.10
Middag med underholdning: 11.30
Grønhøj Kro afgang: 13.30
Kongenshus Mindelund 1 time inkl. kørsel
Grønhøj Kro kaffe og kringle og lagkage: 14.45
Grønhøj Kro afgang: 16.00
Uge 25-26: Bestyrelsen går rundt på dialyseafdelingerne med
”godter” og lidt til ganen.

Vestjylland
Kredsformand: Søren Riis, tlf. 97 82 18 31,
mail: s-riis@mail.tele.dk.
www.nyreforeningen.dk/vestjylland

Sydøstjylland
Kredsformand: Rita Bruun, tlf. 21 78 76 43,
mail: erbruun@gobel.dk.
www.nyreforeningen.dk/sydoestjylland
9. og 10. september: Weekendtur til Djursland med mange oplevelser begge dage. Overnatning i Grenaa på Hotel Kystvejens
Konferencecenter. Der er plads til 59 deltagere.
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18. september: Møde for transplanterede kl. 16.00 på Kolding
sygehus. Tilmelding til Bjarne Kristoffersen, tlf. 20 45 10 29.

Sydvestjylland
Kredsformand: Kent Thomsen, tlf. 23 64 99 82,
mail: kentoglene@hotmail.com.
www.nyreforeningen.dk/sydvestjylland
16. juli: Sommerudflugt til Fanø.

Sønderjylland
Kredsformand: Edith Nielsen, tlf. 41 42 36 21,
mail: edithnielsen@danbonet.dk.
www.nyreforeningen.dk/soenderjylland
15. juli: Sønderborg Revy. Revyen starter kl. 15:00. men vi mødes kl. 14:30, hvor du får/betaler for billetten. Efter revyen er der
middag på Comwell, hvor vi kan hygge os sammen. Deltagerpris
inkl. mad: 300 kr. for medlemmer og 600 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding senest 7. juli efter først-til-mølle-princippet
(der er reserveret 35 pladser). Ring til Lilly på tlf. 21 72 03 05.
Vi har reserveret pladser, så alle kan være med, uanset om du er
i kørestol eller har rollator med. På gensyn til nogle hyggelige
timer!
8. september: Kreds Sønderjylland deltager i Kulturnatten.

Fyn
Kredsformand: Karin Wermuth, tlf. 31 23 37 35,
mail: trunte-1973@hotmail.com.
www.nyreforeningen.dk/fyn
17. juni: Kreds Fyn inviterer medlemmer til et par hyggelige timer på café Dalle Valle, hvor du har mulighed for at møde nyresyge eller pårørende i samme situation som dig selv. Det foregår
kl. 14.00, hvor vi byder på kaffe og kage. Af hensyn til bordbestilling vil vi meget gerne bede om tilmelding senest 1. juni på
sms/tlf.: Jytte tlf. 23 70 69 04 - Pia tlf. 40 13 23 00.
Adresse til café Dalle Valle: Fisketorvet 2, 5000 Odense C.
20. august: Kreds Fyn inviterer på is og kaffe på Engen ved skovsøen i Fruens Bøge kl. 14.00, hvor du blandt andet kan møde
bestyrelsen og andre medlemmer til en hyggelig snak. Du kan
læse mere om arrangementet i vores kredsblad der udkommer
den 1. juli.
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lokalt nyt
Det sker lokalt i

Vestsjælland
Konst. kredsformand: Vibekeea O. Jensen,
tlf. 22 53 20 75, mail: vibekeea@stusgaard.dk.
www.nyreforeningen.dk/vestsjaelland

I Københavns Omegnskreds’ samværsgruppe kan du få en snak
med ligestillede og få impulser til et godt liv som nyrepatient.
Hvis du har lyst til at deltage, skal du kontakte Lis Fransen på tlf.
61 67 36 58 eller lfmosebuen@gmail.com.

København/Frederiksberg

24. juni: Kreds Vestsjælland deltager i Sundhedsdagen i Holbæk.
19. august: Sommerudflugt – hold øje med kredsbladet for
mere information.

Kredsformand: Bo Frahm, tlf. 23 21 46 01,
mail: frahm@vip.cybercity.dk.
www.nyreforeningen.dk/koebenhavnfrederiksberg

Storstrømmen

6. juni: Vi laver spændende og nyrerigtig mad og spiser sammen
kl. 17.00 på Sigurdsgade 26, 2200 København N. Der er gode
parkeringsforhold i gården. Det er gratis at deltage.

Kredsformand: Mogens Bo Birch, tlf. 55 34 41 07,
mail: bo-birch@mail.dk.
www.nyreforeningen.dk/storstroemmen

Roskilde
Kredsformand: Jesper Drygaard, tlf. 27 28 47 16,
mail: jesper@1-design.dk.
www.nyreforeningen.dk/roskilde
11. juni: Sommerudflugt. Læs mere på hjemmmesiden.

Nordsjælland
Kredsformand: Bent Nielsen, tlf. 45 82 14 00,
mail: bellisbakken@mail.dk.
www.nyreforeningen.dk/nordsjaelland
17. juni: Årets sommertur går til dejlige Orø. Vi mødes kl. 10 på
p-pladsen ved Hillerød station på
Carlsbergvej. Turen forventes afsluttet kl. 17. Pris medl.: 250 kr.
Pris ikke-medl.: 500 kr. Tilmelding senest 1. juni til vores kasserer Hanne på tlf. 24 46 03 04 eller petraeus@privat.dk. Læs
mere i kredsbladet.

Københavns omegnskreds
Kredsformand: Lis Videbæk, tlf. 46 56 14 54,
mail: lv.flong@webspeed.dk.
www.nyreforeningen.dk/koebenhavns-omegn
6. juni: Samværsgruppen mødes.
11. juni: Skovtur til Thorsvang Samlermuseum på Møn. Læs
mere i kredsbladet.
20. august: Sommerkomsammen i samværsgruppen.
5. september: Samværsgruppen mødes.
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11. juni: Opdag Kalvebod Fælled på cykel. Vi mødes på Sydhavn S-station kl. 11. Vi cykler 13 km, og det varer 2-3 timer.
Vi slutter ca. kl. 14-15. Husk madpakke, regntøj og godt humør.
Turlederne sørger for medvind, lappegrej og cykelpumpe. Pris:
Ganske gratis, og tag bare din partner, børn eller venner med.
Tilmelding behøves ikke, bare mød til tiden med din cykel. Turen gennemføres uanset vejret. Venlig hilsen Karen/P-dialyse
(tlf. 31 41 17 92) & Jesper/transplanteret (tlf. 26 70 88 83).
17. juni: Turen går til Korsbæk. Vi mødes ved porten ved Bakkens parkeringsplads (som også er rød) kl. 10.00. Pris: 150 kr. pr.
person inkl. rundvisning, frokost og en genstand. Børn under 15
år får 70 kr. i tilskud til et turpas (skal meddeles ved tilmelding).
Tilmelding senest 10. juni.
13. august: Havnerundfart - også der hvor turisterne ikke kommer. Påstigning: Kajen ved Nationalbanken kl. 14.00. Pris: 20
kr. pr. pers – børn under 15 år er gratis. Tilmelding senest 10.
august.
18. september: Rundvisning på Assistens Kirkegård kl. 17.
”Måtte Nørrebro tælle sine døde med, ville det være landets åndelige centrum”. Pris: 40 kr. inkl. en sandwich og en vand. Tilmelding senest 10. september.

Bornholm
Kredsformand: Steen Espensen, tlf. 30 11 14 70,
mail: jegerdengladenisse@gmail.com.
www.nyreforeningen.dk/bornholm

Færøerne
Kredsformand: Jórun Høgnesen,
tlf. +298 45 54 50,
mail: jorunh@post.olivant.fo.
www.nyreforeningen.dk/faeroerne

Book feriedialyse i
Nyreforeningens nye
klinik på Fanø
Nu føjer Nyreforeningen en ny dialyseklinik til vores feriedialysetilbud. Så hvis du leder efter feriedialyse i Danmark, kan du benytte
dig af Nyreforeningens klinik i Skallerup – og som noget helt nyt altså
nu også på Fanø!
Fanø Dialyseklinik er beliggende i det moderne og velfungerende
Sundhedshus i Nordby, hvor behandlinger og sundhedsydelser er samlet på ét sted.
BOOK DIN DIALYSE ALLEREDE NU PÅ fanoe@nyreforeningen.dk.
Læs mere om dialyseklinikkerne Fanø og Skallerup på
www.nyreforeningen.dk/rejser

MUCARIA DIALYSECENTER

Ferier for hæmodialysepatienter på Sicilien (Italien) GRATIS

Kontakt os for at få alle oplysninger om hvordan du kommer på en GRATIS ferie! Sicilien venter!

+39.0923.836.440 eller skriv til os på info@dialisimucaria.it

1-4

Vi accepterer det europæiske EHIC forsikringskort
som betaling for hæmodialysebehandling.

1-4

FERIEUGER

MÅNEDERS OPHOLD

GRATIS*
LEJLIGHED
TIL DIG

LEJLIGHED TIL DIG +
GRATIS FLYREJSE
FOR DIG OG EN
LEDSAGER*

*Tilbuddene gælder i perioden fra 1/7/2017 til 30/9/2017. Så længe pladser haves.
Tilbuddene omfatter udelukkende overnatning i lejlighed. Hver ledsager skal betale et
mindre beløb for opholdet: € 30,00 pr. dag i månederne juli, august og september
2017. Gratis for børn op til 5 år. Med gratis ﬂyrejse i tilbuddet 1-4 mdr. hentydes til en
refundering af ﬂybillettens pris t/r på maks. 100,00 euro for dig og på 100,00 euro for
din ledsager til et samlet beløb på 200,00 euro. Prisen omfatter ikke eventuelle ekstra
ydelser og hvad der ikke udtrykkeligt er beskrevet i tilbuddet.

Hæmodialysecentrene tilhørende dr. Mucaria: Viale Europa 23 - 91019 - Valderice (TP - ITALIEN) - Tlf. +39 0923 836440

MUCARIA DIALYSECENTER

Ferier for hæmodialysepatienter på Sicilien (Italien) GRATIS

Kontakt os for at få alle oplysninger om hvordan du kommer på en GRATIS ferie! Sicilien venter!

+39.0923.836.440 eller skriv til os på info@dialisimucaria.it

1

FERIEUGE

GRATIS
LEJLIGHED*

2-4
FERIEUGER

GRATIS
LEJLIGHED
+ FLYREJSE*

1-4

MÅNEDERS OPHOLD

GRATIS

LEJLIGHED + FLYREJSE*
FOR DIG OG EN LEDSAGER

Vi accepterer det europæiske EHIC forsikringskort
som betaling for hæmodialysebehandling.
*Tilbuddene gælder i perioden fra 1/1/2017 til 30/6/2017 og fra den 1/10/2017 til
31/12/2017. Så længe pladser haves. Tilbuddene omfatter udelukkende overnatning i
lejlighed og ﬂyrejse med en maks. prisrefundering på € 100,00 for billetten t/r og for
de tilbud, som er angivet. Hver ledsager skal betale et mindre beløb for opholdet: €
10,00 pr. dag i månederne januar, februar, november og december 2017; € 15,00 pr.
dag i månederne marts, april og oktober 2017; € 20,00 pr. dag i månederne maj og
juni 2017. Gratis for børn op til 5 år. Prisen omfatter ikke eventuelle ekstra ydelser og
hv der ikke udtrykkeligt er beskrevet i tilbuddet.
hvad

Hæmodialysecentrene tilhørende dr. Mucaria: Viale Europa 23 - 91019 - Valderice (TP - ITALIEN) - Tlf. +39 0923 836440
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mad

Sommermad

Sommeren er her med lange og lyse dage. Vi ser frem til en god lang sommer med
ferie, skovtur, tur til stranden, hygge på terrassen med familie og venner og forhåbentlig godt vejr. Så vi kan være ude og nyde de gode lyse dage og blive ”tanket op”
med ny energi til efterårs- og vinterperioden.
AF KLINISKE DIÆTISTER MIA RASHOLT, HOSPITALSENHEDEN HORSENS, OG RISE IVERSEN, REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND, THISTED.

Mange af os rejser på ferie, måske til de tropiske lande eller en ferietur gennem sommerlandet. Det kan også være en tur i skoven eller til
stranden, hvor der er medbragt mad og drikke.
Sommerperioden byder på mange fristelser.
Det kan være fastfood, hotdogs, kartoffelsalat, grillmad, chips og lignende, der kan have
et højt indhold af kalium, fosfat og salt. Det
kan være friske grønsager og frugt som avokado, kiwi, mango, papaya og granatæbler,
der alle har et højt indhold af kalium. Det kan
også være drinks, smoothies, koldskål og is,
der indeholder meget kalium og fosfat.
Hvis du rejser til et andet land, så prøv at finde ud af, hvilken type mad og drikke du kan
købe i det land, du rejser til. Nogle flyselskaber reklamerer med, at de serverer diætmad
– undersøg hvilken diætmad flyselskabet
serverer, da diætmaden måske ikke passer
til din diæt. Tal med din diætist og andre behandlere om det land, du rejser til og hvilke
forholdsregler, du bør tage i forhold til diæt
og medicin, så du kan nyde ferien og få en
god rejse.

Fastfood, hotdogs og grillmad

Vælg helt kød, hakket kød eller fisk, der
ikke er saltet. Mariner selv kødet og tilsæt
krydderier og krydderurter, så har du selv
styr på, hvad dit kød og fisk indeholder.
Skal du grille pølser, så vælg økologiske
pølser, her er der ikke tilsat fosfat. Ketchup,
tomatpure og tomatkoncentrat indeholder
meget kalium, så spis det derfor kun i små
mængder.
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Når du spiser fastfood, fx burgere og
pizza, kan du spare på mængden af kalium og fosfat ved at bestille en burger
og pizza uden ost. Når du spiser ude, kan
der være blandet revet ost, fetaost og mozzarellaost i salaten, og så vil osten ofte
erstatte din daglige portion af mælkeprodukter. Der kan også være tilsat mandler,
nødder, pinjekerner, tørrede bælgfrugter,
kikærter, brune bønner, og lignende til
salaten. Disse har alle et højt indhold af
både kalium og fosfat. Er der buffet, så
vælg efter bedste evne i forhold til den
diæt, du følger.
I stedet for chips og saltstænger kan du
vælge lidt frisk frugt eller grønsager skåret i
både/stænger med lidt dip til, så reducerer
du indtagelsen af salt.

Kalium og nye kartofler

Nye kartofler indeholder C-vitaminer og
kostfibre, men stadig kalium. Det er ikke
forbudt at spise nye kartofler og kartoffelsalat, men undgå at koge kartoflerne
med skræl på. Skrab eller skræl kartoflerne, skær kartoflerne i små stykker
og kog dem i rigeligt vand tilsat salt. Så
kan kartoflerne fint spises og bruges til
kartoffelsalat. Gerne sammen med små
stykker kogte grønsager, som kan tilsættes kartoffelsalaten. Kartoffelsalat kan fx
tilberedes af mayonnaise blandet med
lidt skyr eller kvark, krydderier og krydderurter eller en olie- eddikemarinade
tilsat krydderier og krydderurter.

En erstatning for bagte kartofler kan være
skrællede kartofler, der er skåret i skiver/
både og så forkogte i vand tilsat salt. Derefter kan kartoffelskiver/både vendes i lidt
olie og tilsættes forskellige krydderier/
krydderurter, bages på bagepapir i ovn
eller i foliebakke på grillen. Kartofler kan
erstattes af hvide ris, pasta eller couscous.
Når du spiser ude, kan det være en god
ide at begrænse eller udelade kartofler og
erstatte dem med ris, pasta, couscous eller
flutes, hvis der er mulighed for det.

Frugt/bær

Sommertiden er den bedste tid til at nyde
frisk frugt/bær og afprøve nye metoder at
anvende frugt og bær på. Bær er ikke kun
lækre, de er også fedtfattige, indeholder få
kalorier og er rige på antioxidanter og Cvitaminer.
Bær, der har et højt indhold af antioxidanter og C-vitaminer, er: Brombær, tranebær,
blåbær, hindbær, jordbær og stikkelsbær.
Bær er lette at nyde frisk eller frossen. Vælg
usødet frugt/bær, når du køber det fra frost,
så undgår du ekstra kalorier. Jordbær er
den mest populære frugt. De er søde, kræver ingen eller kun lidt sukker, kan bruges i
salat, dessert, kage/tærte og frugtgrød. Vær
dog opmærksom på at bær som brombær,
hindbær, jordbær og stikkelsbær indeholder mere kalium end for eksempel æbler og
pærer. Hvis du er anbefalet at passe på med
kalium, bør du spise disse bær i mindre
mængder, se nedenstående tabel:

GRILLEDE GRØNSAGER
MED VINAIGRETTE

Kaliumindhold, pr. 100 g
brombær: 266 mg kalium
hindbær: 228 mg
jordbær: 187 mg
stikkelsbær: 176 mg
blåbær: 103 mg
sammenlignet med:
pære: 116 mg
æble: 120 mg

Grønsager

Grønsager indeholder bl.a. kostfibre, vitaminer, mineraler og sporstoffer og kun få
kalorier. Grønsager er godt til at give fylde på tallerkenen, hvis du har behov for
at tabe dig. De er med til at gøre maden
indbydende og giver farve på tallerkenen.
Men hvad gør du, når du kun må spise
100 gram rå grønsager om dagen?
Hvis du gerne vil spise grønsager og flere
grønsager end de 100 gram rå grønsager
dagligt, kan du lave marinerede grønsager. Skræl grønsager med skræl og skær
dem i mindre stykker. Kog grønsagerne
i vand tilsat salt, ca. 5 minutter og hæld
vandet fra. Tilbered en marinade af olie,
vineddike, æbleeddike, vand, salt, peber, andre krydderier/krydderurter og
evt. lidt sukker. Hæld marinaden over
grønsagerne, mens de er lidt varme. Lad
grønsagerne trække mindst en time. Du
kan også tilsætte kogte ris, couscous eller pasta til blandingen af marinerede
grønsager og lade det trække i marinaden
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sammen med grønsagerne. Hvis ikke du vil
tilsætte kogte ris, pasta eller couscous sammen med de kogte grønsager, kan du tilsætte lidt rå grønsager som icebergsalat, rå
hakkede løg, peberfrugt, agurk og lignende. Så får du en god portion grønsager som
tilbehør til fx fisk, bøf, kylling og lignende.

Væske

Kroppen har brug for væske for at kunne
fungere. Hvis du er i væskerestriktion, har
du helt sikkert selv styr på, hvor meget væske du må drikke ud over det, der er i maden. Væskebehovet kan være anderledes,
når der er meget varmt. Når du spiser mad,
der indeholder meget salt, vil din følelse af
tørst øges. Derfor er det vigtigt, at du vælger mad med lavt saltindhold. I forhold til
at holde styr på væskeregnskabet er det en
god ide at bruge kopper/glas af samme størrelse, så du ved, hvor meget væske du drikker. Du kan også vælge at fylde en kande
eller flaske med den mængde væske, du må
drikke i løbet af dagen/døgnet for at holde
styr på væskeregnskabet. Et hårdt syrligt
bolsje eller tyggegummi kan afhjælpe tørhed i munden. Tal med din behandler om
dit væskebehov, når der er meget varmt.
Nyd sommeren og følg din diæt i hverdagen. Tal med din diætist og andre behandlere i forhold til væske, din medicin og kalium- og fosfatbindere i sommerperioden
og ferien.

INGREDIENSER:
2 gulerødder
1-2 porrer
10 asparges
1 pære
Skræl gulerødderne og skær dem
over på langs i kvarte. Skær lidt
top og bund af porrerne og rens
dem for jord. Skær porrerne i 1
cm skiver. Begge dele koges i rigeligt vand med lidt salt i 5 min.
Lægges derefter i koldt vand.
Asparges koges ligeledes i rigeligt
vand i 5 min.
For at tilføre gulerødder og porrer ekstra smag kan de lægges på
grillen eller grilles i ovnen til de
får lidt farve.
Det hele anrettes til sidst på et
fad pyntet med vinaigrette efter
smag, og pæren skåret i tynde
både.
VINAIGRETTE:
1/2 dl olivenolie
1 spsk. hakket kørvel
4 spsk. citronsaft
1 spsk. hakket persille
1 finthakket skalotteløg
Pisk olien sammen med citronsaft/eddike og hakkede krydderurter. Smag til med salt og peber.

Rigtig god sommer!
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Bliv donor

– død eller levende
Her kan du få et overblik over, hvordan du kan hjælpe andre
mennesker til et bedre liv ved at give noget af dig selv
– bogstavelig talt.

MODERMÆLK
BLOD
Som bloddonor hjælper du med at
redde patienter på de danske hospitaler. For at blive bloddonor skal du:
– Være sund og rask
– Være mellem 17 og 60 år
– Veje mindst 50 kg

Hvis du producerer mere mælk end dit barn har
behov for, kan du donere din mælk til syge og for
tidligt fødte børn, enten til Kvindemælkcentralen
på Hvidovre Hospital eller Mælkekøkkenet på
Aarhus Universitetshospital. Du kan donere modermælk, hvis:
– Du har et overskud af mælk på minimum
200 ml. i døgnet
– Du starter mælkelevering inden for de
første 8 uger efter fødslen
– Du er ikke-ryger og ikke tager nogen
former for medicin

PLASMA
Blodplasma bruges f.eks. til patienter, som ikke har en
eller flere størkningsfaktorer i blodet. Mange danskere
har en sygdom, hvor deres immunsystem er brudt ned.
For dem er det livsnødvendigt at få lægemidler i form af
immunglobulin. Andre lider af blødersygdomme eller har
fået svære forbrændinger. De har brug for lægemidlet
albumin. Disse lægemidler er fremstillet af plasma. Derfor er der brug for flere donorer til specialtapninger, hvor
man kun tapper enten plasma eller blodplader. Plasmatapninger foretages kun i nogle af blodbankerne, men spørg
gerne i din lokale blodbank hvis du allerede er bloddonor.

STAMCELLER

ÆG
Ægdonation hjælper kvinder, som ikke
selv danner æg i æggestokkene – fx
pga. “for tidlig overgangsalder”, tidligere behandling for kræft, fordi æggestokkene er fjernet ved en operation,
eller fordi kvinden er født uden æganlæg. For at blive ægdonor skal du:
– Højst være 35 år.
– Være fysisk og psykisk rask.
– Ikke tage p-piller eller minipiller
i den måned, du donerer æg.

Hvert år får mere end 100 danskere konstateret en sygdom, som kræver at de får en stamcelletransplantation for at overleve.
Den største gruppe er patienter med kræft i blodet eller i knoglemarven, heriblandt mange børn. Det kan være meget svært at
finde en stamcelledonor (også kaldet knoglemarvsdonor) til en patient, da donors og patients vævstype skal være fuldstændig
identiske. Du kan tilmelde dig som stamcelledonor gennem blodbanken, hvis du er bloddonor eller ved at kontakte vævstypelaboratoriet på enten Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aalborg sygehus eller Aarhus Universitetshospital.

14

HÅR
Kræftens Bekæmpelse kender til to steder i Danmark, som tager imod hårdonationer og fremstiller
parykker af ægte hår. Det donerede hår bliver kun brugt til patienter, der har mistet hår på grund
af sygdom. Hvis du ønsker at donere dit hår, skal det opfylde følgende krav:
– være mindst 25 cm langt og gerne 30 cm
– ikke være behandlet (lysnet, farvet eller permanentet)
– være klippet over elastikken i en hestehale, så alle hår vender samme vej

NYRE
Kender du en, der er nyresyg, så
kan du donere en nyre til vedkommende. Ca. 40 % af alle nyredonationer i Danmark er fra levende
donorer. For at blive nyredonor
skal du være sund og rask.

LEVER
De fleste levertransplantationer sker fra afdøde donorer,
men man kan faktisk godt donere et stykke af sin lever,
mens man er i live. Muligheden for kun at anvende en
del af leveren til transplantation gør, at man kan operere
en del af en levende voksens lever ud til transplantation
på et barn. Det er sket flere gange i Danmark med gode
resultater, og alle forældre til børn som skal transplanteres oplyses nu om muligheden for, at en af dem kan
være donor.

AFFØRING
Afføring fra donorer er de seneste år
blevet givet til patienter, der er ramt af
bakterien Clostridium difficile, som hvert
år rammer flere end 4.000 patienter på
hospitalerne, og som i ca. 5 % af tilfældene udvikler sig til en alvorlig tilstand,
som ikke kan behandles med antibiotika.
På hospitalerne i Hvidovre og Aarhus
samarbejder man med bloddonorerne
om at opbygge et donorkorps. Tidligere
har primært pårørende leveret donationerne, men det har vist sig, at donorafføring fungerer bedre end det, der kommer fra nære slægtninge.

SÆD
Som sæddonor hjælper du mennesker, som ikke
selv er i stand til at få børn. Det er dog kun ca. 5 %
af ansøgerne i sædbankerne, som godkendes som
sæddonor. For at blive sæddonor skal du være:
– Sund og rask
– I alderen 18-40 år
– Godkendes vha. ansøgningsskema, interview og
sundhedstjek

Når du ikke lever længere…

Når du ikke længere lever, kan dine organer
redde op til 7 menneskers liv. Registrer din
holdning til organdonation på sundhed.dk
og tal med dine pårørende om din holdning
til organdonation.
Du kan også donere hele din krop til videnskaben. Din krop vil først og fremmest blive
brugt til undervisning af kommende læger
- og til forskning i sygdomme og ved udvikling af nye behandlingsmetoder. Du skal
være over 18 år og udfylde en særskilt testamentarisk erklæring om donation. Hvis du
vil vide mere eller indsende din erklæring,
så kontakt enten Aarhus Universitets Institut for Biomedicin, Syddansk Universitets
Institut for Molekylær Medicin eller Københavns Universitets Institut for Cellulær og
Molekylær Medicin.

Kilder: cancer.dk, hvidovrehospital.dk, nordiccryobank.dk, blivdonor.dk, bloddonor.dk, livogdoed.dk, leverforeningen.dk.
NYRENYT
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Har du type 2-diabetes?

Har du overvejet at deltage i et klinisk forskningsforsøg, for at
forbedre behandlingsmulighederne for patienter som dig i hele verden?
PIONEER 5 er et klinisk studie, der evaluerer en ny diabetesbehandling under udvikling.

Du er egnet til at deltage hvis:
•
•
•
•
•

•

Hvad får du ud af at deltage i
PIONEER 5 forsøget?

du er 18 år eller derover
du har type 2-diabetes og har haft det i •
minimum 90 dage
dit HbA1c er 7-9,5% (53-80
mmol/mol)
•
du har nedsat nyrefunktion
du er i behandling med en af følgende
behandlinger: metformin alene, insulin
alene, sulfonylurinstof alene,
metformin i kombination med
langtidsvirkende insulin eller metformin
i kombination med sulfonylurinstof
du er i stand til at følge 8 besøg på
forsøgsstedet og have 6
telefonkontakter over en periode på 7
måneder

Udførlig behandling, regelmæssige
helbredskontroller og lægeundersøgelser
Du vil få udleveret forsøgsmedicin og
udstyr til måling af dit blodsukker

Dette kliniske forsøg rekrutterer i øjeblikket frivillige. For mere information, venligst kontakt:
Kontakt
Tlf.nr.:
e-mail adresse:

+45 7846 2054
alg@clin.au.dk

Dette forsøg er godkendt af:
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden og Lægemiddelstyrelsen.
Sponsoreret af Novo Nordisk A/S.

NN9924-4234 Annonce opslag. Final version 2.0_DK, dateret 14. november 2016
ZINC nummer DK/P5/1116/0012
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TEMA:

Jeg har
nyresygdom,
som ikke kræver
dialyse eller
transplantation
Nyresygdom er en udbredt sygdom. Faktisk bliver op mod 10 procent af alle
voksne danskere ramt. Heldigvis er det kun et mindre antal, der ender med
at få behov for dialyse eller transplantation. Ofte kan man med regelmæssig
kontrol og behandling undgå, at sygdommen udvikler sig og dermed sætte
risikoen væsentligt ned.
På de næste 6 sider kan du læse om hvad du selv kan gøre for at bremse udviklingen af nyresygdom, hvilke nye symptomer du skal være opmærksom på, hvilke rettigheder du har som nyresyg og så kan du læse om to kvinder, som har
levet med deres nyresygdom gennem flere år.

NYRENYT
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tema

Jeg har
nyresygdom,
som ikke kræver
dialyse eller
transplantation
Der er god grund til at være opmærksom på din nyresygdom. Når din nyrefunktion er
mindre end normalt, har du en større risiko for at få en række følgesygdomme, f.eks.
forhøjet blodtryk eller hjertekarsygdomme. Det er derfor vigtigt, at du følger med i din
sygdom, forstår baggrunden for din behandling og gør hvad du kan for at leve sundt.
AF KARINA ERTMANN KRAMMER, KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Hvad betyder nyresygdom
for mig?

En moderat nyresygdom vil normalt ikke
ændre din tilværelse markant. Du kan formentlig fortsætte dit arbejds-, familie- og
fritidsliv, ligesom du plejer. Du skal dog
være indstillet på at tage medicin hver
dag og gå til regelmæssig kontrol, enten
hos din egen læge eller på et hospital.
I visse tilfælde kan din nyresygdom få betydning, hvis du får konstateret en anden
sygdom og skal have medicin eller opereres. Din sygdom vil ikke forringe dine
muligheder for at få behandling, men
der kan være behov for særlige forholdsregler. F.eks. bør du undgå visse typer af
medicin og gå til ekstra kontrol. I nogle
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tilfælde skal du også til ekstra kontrol ved
graviditet.
Enkelte, sjældne nyresygdomme er arvelige. Det kan derfor få betydning for
dine børn, hvis du får konstateret sådan
en sygdom. Din læge kan fortælle dig, om
din sygdom er arvelig, og forklare, hvilken betydning det kan få for dine børn.
Din læge kan også fortælle dig, hvilke
muligheder der er for dine børn, hvis de
vil undersøges for sygdommen.

Følgesygdomme

Oftest er der ingen specifik behandling,
der kan fjerne eller helbrede nyresygdom.
Men der er meget du kan gøre alligevel.
Behandlingen sigter derfor mod at fore-

Din nyrefunktion
Stadium 1: Let nyreskade med normal eller øget filtration. GFR er over
90 ml/min
Stadium 2: Mild reduktion af nyrefunktionen. GFR er 60-89 ml/min.
Stadium 3: Moderat reduktion af nyrefunktionen. GFR er 30-59 ml/min.
Stadium 4: Alvorlig reduktion af nyrefunktionen. GFR er 15-29 ml/min.
Stadium 5: Nyresvigt som kræver
dialyse eller nyretransplantation.
GFR er mindre end 15 ml/min.

bygge, at sygdommen bliver værre og
mod at forhindre følgesygdomme. Især
hjertekarsygdomme, som kan få alvorlige
følger for dit helbred.

For højt blodtryk

Ofte følges nedsat nyrefunktion af et højt
blodtryk. Hvis dit blodtryk er for højt,
kan det i sig selv skade nyrerne. Mange
års højt blodtryk medfører desuden øget
risiko for åreforkalkning, blodpropper og
belastning af hjertet. God regulering af
blodtrykket er derfor et af de vigtigste elementer i behandlingen både af nedsat nyrefunktion og i forebyggelsen af skade på
hjerte, hjerne, blodkar og andre organer.
Det er oftest nødvendigt at tage blodtrykssænkende medicin. I mange tilfælde
hjælper også motion, sund kost med et
minimum af salt, og – selvfølgelig – at
lade være med at ryge. Det gælder i øvrigt
uanset, om det høje blodtryk skyldes dårlige nyrer eller har andre årsager.
Nyresygdom kan gøre nyren ”utæt”, så du
mister æggehvidestoffer (dvs. proteiner)
gennem urinen. Æggehvidestoffer slider
på nyren og øger risikoen for forværring
af nyresygdommen. Hvis tabet af æggehvidestoffer begrænses eller helt standses,
vil det ofte hjælpe til at nedsætte tabet af
nyrefunktion. Et velreguleret blodtryk
kan i sig selv nedsætte tabet af æggehvidestoffer i urinen. Visse blodtryksmedi-

Blodtryk
Dit blodtryk er et mål for trykket i
blodkarrene. Det angives normalt
som to tryk:
1) Et højt (systolisk) tryk, der angiver trykket i det øjeblik, blodet
pumpes ud af hjertet og
2) Et lavt (diastolisk), der angiver
trykket mellem hjerteslagene.
Ved nyresygdom skal blodtrykket
helst være mindre end 130/80.
NYRENYT
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cin kan i særlig grad hjælpe med ”tætne”
nyrerne, så tabet af æggehvidestoffer bliver mindre. Da den samme medicin også
bruges til at behandle forhøjet blodtryk
ved nyresygdom, er der flere fordele ved
denne medicin.

Hjertesygdomme og
åreforkalkning

Hjertekarsygdomme er sygdomme, der
rammer kredsløbet. Det kan vise sig i
form af pludselige blodpropper (i f.eks.
hjernen eller hjertet), åreforkalkning
med smerter og åndenød, eller pludselige forstyrrelser i hjerterytmen. Nyresyge
har en øget tendens til at få hjertesygdomme og åreforkalkning. Den tendens
øges i takt med, at nyrefunktionen bliver
dårligere. Derfor er det vigtigt i videst
muligt omfang at forebygge disse sygdomme.
Åreforkalkning kan medføre blodpropper i hjerte, hjerne eller benene. Det er således vigtigt at minimere andre faktorer,
der øger risikoen for blodpropper, f.eks.
ved at holde op med at ryge.
Det er desuden vigtigt, at blodtrykket er
velbehandlet. Mange patienter med nyresygdom vil også have gavn af behandling
med kolesterolsænkende medicin.

God blodsukkerkontrol

Ca. 20 % af alle nye dialysepatienter har

diabetes som baggrund for deres nyresygdom. Selvom du allerede er nyresyg, er det
fortsat vigtigt med god blodsukkerkontrol for at forhindre yderligere nyreskade.
Det er derfor vigtigt, at du fortsætter med
regelmæssig kontrol af din diabetes, herunder også kontrol af måle- og injektionsteknik, øjne, hjerte, blodcirkulation i
benene, følesans i fødderne, og måling af
kolesterol.

Hvad kan jeg selv gøre?

Det vigtigste er, at du får alle de informationer, som du har brug for, for at kunne
leve trygt med din nyresygdom. Foruden
din læge kan du søge information på
www.nyreforeningen.dk. Her finder du
råd og vejledning, og du kan få kontakt
til andre i samme situation gennem Nyrelinjen, kurser, rejser og lokale arrangementer.

Medicin

Det er vigtigt, at du har styr på din medicin og møder til regelmæssig kontrol,
også selvom du føler dig rask. Husk at
fortælle din læge, hvis du tager ny medicin, også håndkøbs- og naturmedicin.
Hvis du konsulterer en læge, som ikke
kender dig, bør du altid fortælle, at du har
nyresygdom. Nogle typer medicin, der
er beregnet til at kurere eller lindre helt
andre sygdomme, kan være skadeligt for
nyrerne eller skal doseres anderledes ved
nyresygdom.

Medicintjek.dk
– orienter dig om din medicin
Læs altid indlægssedlen grundigt
eller orienter dig på medicintjek.
dk. Her har du én samlet indgang
til information fra hjemmesiderne
medicinpriser.dk, medicinkombination.dk, indlaegsseddel.dk og
laegemiddelstyrelsen.dk. Medicintjek kan hentes som applikation til
din smartphone.
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Hvis du modtager behandling for en
anden sygdom, bør du – for en sikkerheds skyld – huske at sige til personalet,
at du også har nyresygdom. Du bør tillige være opmærksom på at visse typer
håndkøbsmedicin kan være skadeligt ved
nyresygdom, f.eks. gigtmedicin og smertestillende (f.eks. acetylsalisylsyre - som
i Kodimagnyl®, Ibuprofen, Naproxen og
Dilcofenac) eller Magnesia. I det hele taget er det en god ide at orientere sig om
den medicin, du får.

Mad

Kost og ernæring kan fylde meget i en
nyrepatients liv. At overholde diæten kan
være en udfordring, men det er et vigtigt
led i behandlingen. Søg eventuelt råd hos
en diætist.
Du skal især være opmærksom på følgende:
– Undgå overdrevet saltforbrug. Skærer
du ned på saltet, kan du i nogle tilfælde
nedsætte blodtrykket.
– Ved let til moderat nyresygdom anbefales det, at man drikker normalt, dvs.
ca. 2 liter vand dagligt. Ved svær nyresygdom kan det være nødvendigt at
reducere væskeindtaget for at undgå
væskeophobning i kroppen. Tal derfor
med din læge om, hvor meget du bør
drikke. Husk, at flydende kost (f.eks.
suppe, grød og lignende) også er væske.
– Begræns indtaget af protein. Det kan i
nogle tilfælde måske bremse sygdomsudviklingen. I praksis kan det være ved
at reducere dit indtag af mælkepro-

dukter, ost, pålæg og kød, og ved at ris,
pasta, brød og grøntsager fylder mere
på din tallerken end de proteinholdige
fødevarer.

Motion

Motion er vigtig. Når nyrerne ikke fungerer optimalt, indvirker det på kroppens
fysiske formåen. Fysisk aktivitet kan medvirke til, at din krop fungerer bedre, og at
du dermed får færre følger af din nyresygdom. Du kan således selv være med til at
begrænse symptomer og følgesygdomme
ved at dyrke motion. Motion er ikke nødvendigvis ensbetydende med sport eller
fitness-træning, men kan for nogle være
en regelmæssig gåtur eller ugentlig gymnastik derhjemme eller i en forening.

Generelle råd

Det er i øvrigt vigtigt for dig, ligesom for
alle andre, at leve sundt. Det kan bl.a.
være med til at forebygge følgesygdomme
og udskyde dialysebehandling.

Nyt studie:
Derfor bør du virkelig ikke
ryge som nyresyg
Forskere bag nyt studie har fundet
klare indikationer på, at rygning kan
blokere effekten af nyremedicin. Det
vil sige, at man ikke opnår medicinens beskyttende virkning, der skal
bremse den faldende nyrefunktion.
I studiet sammenlignede man 108
rygende nyrepatienter med 108 ikkerygende nyrepatienter, begge med
tidligt stadium af kronisk nyresygdom. Alle patienterne tog medicin,
som skal bremse nyrefunktionens
nedsættelse. Ved en opfølgning fem
år senere var nyrefunktionen faldet
betydeligt mindre hos ikke-rygerne
og hos dem, som lykkedes med et
rygestop, end hos dem som fortsatte
med at ryge. Forskerne fandt, at fortsat rygning hæmmer det fald i proteinudskillelse i urinen, som er tegn på,
at nyremedicinen virker.
Kilde: American Society of Nephrology.
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• Lad være med at ryge. Rygning øger dit
blodtryk og højner risikoen for blodpropper. Rygning er forbundet med en
øget risiko for visse nyresygdomme og
øger risikoen for følgesygdomme – især
hjertesygdomme og åreforkalkning.
• Undgå for meget salt. Meget salt øger dit
blodtryk og højner risikoen for væskeophobning.
•
Undgå overvægt. Overvægt øger dit
blodtryk og højner risikoen for blodpropper.
• Undgå for meget alkohol.
• Dyrk regelmæssig motion. Motion er
med til at bevare dine muskler og sænker dit blodtryk.

Vær opmærksom på nye
symptomer

Nyresygdom forsvinder sjældent og vil
normalt følge dig resten af livet. Målet
er derfor konstant at forebygge, at det
bliver værre. Hvis nyresygdommen alligevel skulle blive værre, vil du opleve
symptomer i form af muskeltræthed,
ændret smagssans og nedsat appetit, væskeophobning, hudkløe, uro i benene og
lægkramper, nedsat følesans og nedsat
sexlyst, åndenød, brystsmerter eller gangbesvær.
Husk, at nyresygdommens symptomer
sjældent sidder i nyrerne, og at din nyresygdom kan være ledsaget af sygdomme i
andre dele af kroppen.

Foto: Karina Ertmann Krammer

Navn: Lone Haar
Alder: 57 år

Jeg håber, at jeg
kan fastholde
min nuværende
nyrefunktion

Hvor længe har du vidst, at du har nedsat nyrefunktion?
Jeg har vidst, at jeg har nedsat nyrefunktion siden efteråret 2007.
Hvordan blev det opdaget?
Jeg havde været igennem et længere forløb med lymfekræft, hvor
der i forbindelse med kontrollerne blev taget blodprøver jævnligt. Blodprøverne viste, at min nyrefunktion var for nedadgående.
Ved du, hvad din nyresygdom skyldes?
Jeg har aldrig fået en egentlig diagnose, men min nedsatte nyrefunktion skyldes højst sandsynligt, at jeg har fået mange voldsomme kemobehandlinger. Da den nedsatte nyrefunktion blev
konstateret, fik jeg plasmaferese-behandlinger (udskiftning af
blodplasma), der dog ikke hjalp.
Efter ca. 1 år kom jeg i P-dialyse. Jeg var dog så heldig, at jeg allerede efter knapt ½ år kunne komme ud af P-dialysen igen, da
min nyrefunktion var blevet så god, at det ikke længere var nødvendigt med dialyse. Lægerne mente, at mine nyrer havde fået et
chok pga. kemobehandlingerne, og at nyrerne derefter langsomt
genvandt deres funktion.
Hvor mange procents nyrefunktion har du (cirka)?
Jeg har en nyrefunktion på ca. 25 %. Da jeg var i dialyse, var
nyrefunktionen ca. 10 %.
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Hvad gør du for at forebygge udviklingen af nyresygdommen?
Nu tager jeg ikke længere nogen særlige forholdsregler. Mens jeg
var i dialyse, passede jeg på mit indtag af kalium og fosfat.
Hvilken form for behandling er du i?
Jeg får vanddrivende medicin samt aktivt D-vitamin af hensyn
til kalkstofskiftet, da nyrerne ikke selv kan aktivere D-vitamin.
Jeg har tidligere også fået blodtrykssænkende medicin og EPO,
men det er ikke nødvendigt længere.
Er der noget, du ikke kan eller som du må undvære pga. nyresygdommen?
Jeg bliver nok hurtigere træt, end før jeg blev nyresyg.
Har sygdommen ændret dit syn på livet/livskvalitet?
Jeg tænker da jævnligt over, hvorledes det ville have været, hvis
jeg ikke havde en kronisk sygdom. F.eks. skal jeg altid huske at
få en forhåndsgodkendelse fra rejseforsikringen, og jeg skal altid
huske min medicin.
Hvad er dine tanker om fremtiden med nedsat nyrefunktion?
Jeg håber, at jeg vil kunne blive ved med at fastholde min nuværende nyrefunktion. Hvis min nyrefunktion bliver så lav, at jeg
skal i dialyse igen, vil jeg foretrække P-dialyse. En transplantation vil nok ikke være mulig pga. min tidligere kræftsygdom og
deraf følgende nedsat immunforsvar.
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Navn: Hanne Hesthaven
Alder: 64 år

Nyresygdommen
giver mig ingen
begrænsninger
Hvordan blev det opdaget?
Min læge sendte mig på sygehuset, da jeg døjede med blærebetændelse, blod og æggehvide i urinen.

Er der noget, du ikke kan eller som du må undvære pga. nyresygdommen?
Nej, ingen begrænsninger, men det er vist heller ikke helt normalt. Min læge var i hvert fald rystet over, at jeg kunne klare et
fuldtidsjob. Da jeg blev sygemeldt i 2008 var det pga. min Morbus Crohn og ikke nyresygdommen.

Ved du, hvad din nyresygdom skyldes?
Det er en autoimmun nyresygdom. Jeg har også Morbus Crohn
(Morbus Crohn er en autoimmun betændelsestilstand i en eller
flere dele af mave-tarmkanalen, red.).

Har sygdommen ændret dit syn på livet/livskvalitet?
Nej, det har den ikke. Jeg har været syg i mange år, men jeg fejler
ikke noget. Det er min indstilling. Sort humor og positivitet får
mig igennem livet uanset hvad.

Hvor mange procents nyrefunktion har du (cirka)?
Jeg ved kun, at de fungerer ok.

Hvad er dine tanker om fremtiden med nedsat nyrefunktion?
Hvis det hedder dialyse på et tidspunkt, tager jeg det med også,
men det tyder ikke på det. Jeg har været fuldgyldig organdonor,
siden jeg var ung, men efter jeg blev nyresyg, har jeg taget stilling igen og vil ikke modtage en nyre. Det har jeg besluttet, for i
min alder kan jeg bedre leve med dialyse end et ungt menneske.

Hvor længe har du vidst, at du har nedsat nyrefunktion?
Siden år 2000.

Hvad gør du for at forebygge udviklingen af nyresygdommen?
Ikke spor.
Hvilken form for behandling er du i?
Blodtryksnedsættende, vanddrivende og antibiotika for kronisk
blærebetændelse.
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Livet er mere end arbejde og sofa
For nylig talte jeg med et medlem, der ville melde sig ud af Nyreforeningen, da hun
ikke følte, at vi har tilbud til hende. Hun har en nyresygdom, der gør, at hun hyppigt
skal i behandling på hospitalet og hun lider af voldsom træthed, men hun forventer
ikke at skulle i dialyse eller transplanteres.
AF JAN JENSEN, SOCIALRÅDGIVER

Umiddelbart kan jeg sagtens forstå hende
– altså at man kan få det indtryk, at foreningens fokus er på mennesker i dialyse,
transplanterede og pårørende, og at vi ikke
umiddelbart har så meget ”på hylderne”
til personer i hendes situation. Men det
viste sig, da vi fik vendt hendes situation,
at der alligevel er forskellige støttemuligheder, som kan hjælpe hende. Samtalen
fik også den udgang, at hun fortsætter sit
medlemskab af Nyreforeningen.

Tal med din fagforening

Mit budskab til mennesker med kroniske
nyresygdomme, som ikke nødvendigvis skal i dialyse eller transplanteres, er,
at hvis du har vanskeligt ved at klare dit
arbejde eller magte de praktiske opgaver
i hjemmet, er det vigtigt, at du ikke holder det for dig selv. Jeg oplever ofte, at
medlemmer i årevis har kæmpet for at
fastholde deres arbejde. Ofte har de ikke
fortalt om deres vanskeligheder hverken
til arbejdsgiver, lægen eller kommunen.
Hverdagen kommer så udelukkende til at
handle om at arbejde, passe sygdommen
og sove. Det har store omkostninger for
familien og ens sociale liv.
Når man så ikke længere magter situationen og søger hjælp, er processen med
sygemelding, ressourceforløb og arbejdsprøvning meget lang, og det kan være
svært at overbevise kommunen om, at
man ikke kan magte sit arbejde, når man
har passet sit arbejde uden en sygedag.
Det kan derfor være en rigtig god ide at
tale med din fagforening om de udfordringer, du har i forhold til at udføre dit
arbejde. Især fordi de kender til dit fagområde. Det er også fagforeningen, som
har ekspertisen i brugen af de såkaldte soNYRENYT
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ciale kapitler, som findes i de fleste overenskomster. De omhandler muligheden
for, at virksomheden og medarbejderen
kan aftale og tilpasse løn- og arbejdsvilkår, tilrettelægge opgaver, arbejdstid mv.,
så det er muligt at fastholde medarbejdere
med nedsat arbejdsevne. Job på disse vilkår omtales ofte som aftalebaserede skånejob eller job på særlige vilkår. Der er
tale om almindeligt arbejde uden tilskud
fra jobcentret og i det hele taget uden offentlig involvering. Det betyder også, at
du kan bevare din normale tilknytning til
a-kassen og retten til efterløn.

Træthedsdagbogen kan du også bruge, når
du f.eks. skal forklare din sagsbehandler på
jobcentret, hvor træt du er i din hverdag.
Husk sagsbehandleren har sikkert ikke
selv oplevet denne form for træthed, så
forklar det så detaljeret som muligt.

Det er også en mulighed at få etableret en
§ 56 aftale, hvis du har et øget fravær på
grund af din nyresygdom. Med denne aftale får din arbejdsgiver økonomisk kompensation, når du har sygefravær, og du
får løn under sygdom. Dermed kan det
være lettere for dig at have det fravær, der
er nødvendigt.

Du er naturligvis altid velkommen til at
vende din situation med mig, for der kan
sagtens være tilbud og muligheder, som
du ikke kender. Du kan også kontakte
Nyrelinjen og vende din situation med en
anden nyresyg eller benytte dig af en samtale med Nyreforeningens psykolog. Læs
mere på nyreforeningen.dk/raadgivning.

Såfremt ovenstående muligheder ikke er
tilstrækkelige, og der er behov for at gå
permanent ned i tid kan f.eks. et fastholdelsesfleksjob komme på tale. I Nyrenyt
fra december 2016 og på nyreforeningen.
dk kan du læse mere om dine støttemuligheder på arbejdsmarkedet.

Skriv træthedsdagbog

Jeg får rigtig mange henvendelser fra nyresyge, der oplever en ubeskrivelig træthed. Det kan være svært for andre at forstå denne træthed, og derfor kan det være
en god ide at lave en træthedsdagbog. I
træthedsdagbogen skriver du, hvad du laver samt hvor træt du er på en skala fra
1-10. Lad mig give et eksempel:
Kl. 7: står op – skala 1
Cykler på arbejde – skala 3
Kl. 14: kommer ud fra møde – skala 8
Ved at skrive ned, hvor træt du er og hvad
du laver, kan du bedre huske, hvor lang
tid trætheden har stået på. Du kan måske
endda se en sammenhæng og handle ud
fra dette.

Jan Jensen er socialrådgiver i
Nyreforeningen. Du kan kontakte
ham, hvis du har spørgsmål om
dine rettigheder, på jj@nyreforeningen.dk eller tlf. 50 93 59 50.
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tilskud

Handicappuljen beskæres ikke
efter pres fra foreningerne
Danske Handicaporganisationer – herunder Nyreforeningen – og foreningen Sjældne
Diagnoser har samarbejdet om at forhindre, at Handicappuljen bliver beskåret.
AF KARINA ERTMANN KRAMMER, KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Nyreforeningen søger hvert år Handicappuljen om midler til at afholde familiekurser for familier med et nyresygt barn.
Tilskuddet fra puljen er nødvendigt for, at
kurserne kan gennemføres.
”Vores familiekurser er unikke. Her får familierne bl.a. faglig viden, som de ikke får
andre steder. Men det allervigtigste er, at vi
giver dem muligheden for at erfaringsudveksle med andre i samme situation. Det
gælder både for de syge børn, deres forældre og de raske søskende. Det betyder utroligt meget at se, at andre er i samme båd
som en selv. Mange familier skaber et netværk på vores kurser, som de har glæde af i
mange år efter,” siger Jan Jensen, souschef
og socialrådgiver i Nyreforeningen.

Foreninger og familier tog
kampen op

Nyreforeningens formand Jan Rishave
tog nedskæringen op med Børne- og socialminister Mai Mercado, da han mødtes
med hende i marts måned.
Derudover har flere af de familier, som
24

tidligere har deltaget i vores familiekurser, bakket op om kampen mod nedskæring af Handicappuljen ved at skrive om,
hvor meget familiekurset har betydet for
dem. Tak til alle jer, som tog jer tid til at
skrive til politikerne. På modsatte side
kan du læse udvalgte beretninger fra de
familier, som skrev til politikerne.
Tak til de politiske ordførere og til ministeren for at lytte og handle. Vi samarbejder med de andre foreninger under Danske Handicaporganisationer om at sikre,
at der ikke fremover skæres i Handicappuljen.

Baggrund

I marts måned blev det klart, at årets Handicappulje var blevet beskåret fra 12 til 8
mio.kr. Det betød markant ringere vilkår
for de frivillige foreningers aktiviteter for
handicappede og kronisk syge børn og
unge og deres familier. Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser
opfordrede derfor medlemsforeningerne
til at fortælle politikerne og Socialministeren om konsekvenserne af beskæringerne. Det var der mange, der gjorde. Og
det gjorde indtryk.
Sjældne Diagnoser har nu fået brev fra
Socialministeren, hvor hun udtrykker
stor sympati for det arbejde, der udføres for midlerne fra Handicappuljen. De

partier, der står bag satspuljen, har fundet en løsning, hvor Handicappuljen for
2017 bliver tilført 4,3 mio. kr. I sit brev til
Sjældne Diagnoser udtrykker Socialministeren håb om, at midlerne gør gavn. Det
gør de!

“

Handicappuljen blev uden varsel beskåret
med 4 millioner med virkning fra 2017,
hvilket ville betyde markant færre og ringere foreningsaktiviteter for børn og unge
med kronisk sygdom eller handicap og
deres familier.

Det betyder
utroligt meget
at se, at andre
er i samme båd
som en selv.
Mange familier
skaber et netværk
på vores kurser,
som de har glæde af
i mange år efter”.

Derfor deltager jeg i
Nyreforeningens familiekursus
Nyreforeningen har gennem mange år afholdt kurser for familier med et nyresygt
barn. Vi har spurgt nogle af de tidligere deltagere, hvad de har fået ud af at være med.
EN GAVE AT MØDE ANDRE BØRN, DER FORSTÅR
PRÆCIS, HVAD DET HANDLER OM

En gave at møde andre børn, der forstår præcis, hvad det handler om”Jeg er
mor til Andreas på 13 år, som er født med en sjælden alvorlig kronisk nyresygdom ved navn Bartters syndrom. Andreas har mange udfordringer, og er
fx i medicinsk behandling med næsten 50 piller i døgnet. Vi har flere gange
haft den glæde at deltage i Nyreforeningens familiekurser, og hver gang har vi
haft en masse med hjem i ’bagagen’, som har gjort en verden til forskel for os.
Andreas har været syg hele sit liv og har ofte følt sig alene med den belastning, det er. Så på kurserne har det været en gave for ham at møde andre
børn, der forstår præcis, hvad det handler om. Andreas har knyttet flere nære
venskaber, da børnene – fx igennem kursets sociale og sportslige aktiviteter,
fælles psykolog-samtaler etc. – kommer tæt på hinanden i de dage, de er
sammen.
Det samme gør sig i høj grad også gældende for os forældre. Det at være
sammen med forældre/familier i samme situation, giver så ubeskriveligt meget, og er noget man efterfølgende kan leve længe på. Kurset giver både børn
og voksne mulighed for at vende tanker, følelser og bekymringer – samtidig
med vi får en masse viden fra de faglige oplæg fx speciallæge i nyre- og urinvejssygdomme hos børn, psykolog, socialrådgiver etc.”
Betina Larsen, mor til Andreas.

NETVÆRK ER SÅ UTROLIG VIGTIGT

”Jeg har været kronisk nyresyg, siden jeg var 7 år. Det var en meget stor omvæltning for mig og min familie at blive indlagt på Rigshospitalets nyreafdeling, hvor der stort set kun var ældre mennesker. Så vi søgte efter ligestillede
og fandt heldigvis frem til et kursus i Nyreforeningen, hvor vi kunne møde
andre familier. Det blev starten på et godt og stærkt netværk, som jeg, min
mor og søskende har haft stor glæde af igennem alle mine faser af nyresygdom. Jeg har gennemgået 2 transplantationer og har været i både p-dialyse og
hæmodialyse, ligesom jeg har oplevet alverdens bivirkninger.
Det betyder rigtig meget for nyresyge børn og unge, at vi kan have et ”frirum” sammen engang imellem, for det er svært for andre at sætte sig ind i
vores liv med store mængder medicin, specielle diæter og restriktioner – alt
afhængig af hvor vi befinder os i vort sygdomsforløb.
Mine bedste venner findes faktisk blandt de nyresyge børn og unge, som
jeg har mødt gennem Nyreforeningen, og jeg ved, at min familie også har fået
flere gode og fortrolige venner blandt de andre familier. Netværk er så utrolig
vigtigt. Vi er jo alle i samme båd. Vi forstår hinanden og kan trække på hinandens erfaringer, og det er guld værd.”
Alexander Riis Nielsen, 27 år, nyresyg.
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VORES BØRN TALER I DAG
MED HJERTEVARME OM
FAMILIEKURSET

”Vi meldte os ind i Nyreforeningen, da vi
havde brug for at vide meget mere om min
datters nyresygdom, udover hvad nyrelæger
informerer om. Vi skulle f.eks. forholde os til
et anderledes liv med skånebehov, kostomlægning, medicin, kontroller og anden forståelse i familien.
Dét har vi aldrig fortrudt – især deltagelse
i familiekursus en gang årligt har beriget os
med megen faglig viden, sociale relationer og
nedvurderet vores følelse af at være helt alene
og anderledes. Det at møde andre i lignende
situation og få viden og forståelse for, hvordan de takler hverdagen, deres bekymringer,
søskendefordeling, parforholdsproblemer,
sociale rettigheder, behandling med mere.
Vores børn - både den sygdomsramte og
søskende - taler i dag med hjertevarme om
disse kurser og har knyttet særlige bånd til
de andre børn/unge mennesker. Hvis ikke
vi havde haft mulighed for at deltage i netop
familiekurset via Nyreforeningen, havde vi
følt os meget alene og ikke klædt på til at
”invitere” en ubuden gæst som nyresygdommen indenfor. For hvor har man som familie
ellers mulighed for at møde andre i lignende
situation? De sociale medier er gode nok,
men det er bare ikke det samme som at mødes og have mulighed for at være sammen
som ”familie” i flere dage.”
Dorthe Bossen, mor til nyresyg pige.

Næste familiekursus er i efterårsferien,
og du kan læse mere om kurset på
nyreforeningen.dk/kurser eller ved at
ringe til socialrådgiver Jan Jensen på
tlf. 50 93 59 50.
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medlemskurser

DØJER DU MED
NYRESTEN?
Hvornår?
23. – 24. september
Hvor?
FænøSund Konferencecenter
Hvem?
For kroniske stendannere og pårørende.
Praktisk
Kurset byder på faglige oplæg og ikke
mindst muligheden for at møde andre,
som lever med hyppige anfald af nyresten og deres pårørende.

FAMILIEKURSUS:

NYRESYGE
BØRN

Hvornår?
15. – 18. oktober

NY NYRESYG OG HVAD SÅ?
Hvornår?
23. – 24. september
Hvor?
FænøSund Konferencecenter
Hvem?
Dette kursus er for dig, der for nylig
er blevet nyresyg og din samlever.
Praktisk
På kurset kommer vi rundt om, hvad
Nyreforeningen kan tilbyde dig. Du vil

høre oplæg fra socialrådgiver, psykolog
samt fra et par, der har gennemgået
det, som du og din partner gennemgår
lige nu. Vi krydrer kurset med to
meget vigtige områder; nemlig motion
og erfaringsudveksling. Vores fokus er,
at du genvinder kontrollen i dit liv og
dermed får en bedre livskvalitet. Tag
ejerskab i dit liv og tag med på vores
kursus.

Ungeweekend
.....................
Hvornår?
27. - 29. oktober
Hvem?
For alle unge i alderen 18-30 år.

Hvor?
Dayz Resort Søhøjlandet
Hvem?
Kursus for familier med et nyresygt
barn.
Praktisk
Familiekurset byder på faglige oplæg,
erfaringsudveksling og socialt samvær.
Kurset giver børn, forældre og raske
søskende mulighed for at møde andre
i samme situation.

Praktisk
Det er gratis at deltage i
ungeweekenden, men du skal være
medlem af Nyreforeningen.
Ungeweekenderne har altid et tema,
og det bliver offentliggjort senere. Men
primært handler weekenden om at
møde andre unge og have det sjovt.
Hvis det er din første ungeweekend, og
du ikke kender nogen andre, så er du
ikke den eneste. Vi glæder os til at se
dig!
Meld dig allerede nu ind i de unges
facebook-gruppe (søg på UNG – Unge
med Nyresygdommes Gruppe) og lær
de andre at kende, inden du skal med
på ungeweekend.

OM KURSERNE
Du skal være medlem for at deltage i kurserne.
Læs mere på www.nyreforeningen.dk/kurser. Her kan du også tilmelde dig.
Har du spørgsmål til et kursus, er du velkommen til at kontakte souschef og socialrådgiver Jan Jensen på telefon 50 93 59 50.
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Ungeweekend
.....................
Foto: Karina Suhr

– NETVÆRK OG
VENNER

Hvis du er mellem 18 og 30 år,
skal du tage med på Nyreforeningens ungeweekend – især
hvis du endnu ikke har prøvet
det. Det handler om alt muligt
andet end nyresygdom…
AF CHARLOTTE WILLER KRISTENSEN,
FORMAND FOR UNGDOMSUDVALGET

.....................
Billedet er taget på en ungeweekend i april 2014.

”Tak for en dejlig weekend, vi ses”, ”Ja, det var rigtigt hyggeligt,
hav det godt”. Ordene og krammene, der uddeles blandt weekendens unge kursister, er ligeså rare og glade, som solens stråler,
der skinner ned på os fra en skyfri himmel. Vi har lige haft endnu en skøn weekend, hvor hyggen og den afslappede stemning
var i højsædet. Der er blevet grinet, så lattermusklerne er ømme,
men også snakket om mere alvorlige ting omkring dét at være
nyresyg.
På tidligere weekender har vi prøvet forskellige idrætsgrene af.
Vi har haft besøg af en fitnessinstruktør, diætist, danset zumba,
dyrket yoga, klatret på klatrevæg og andre spændende ting. Tiden udenfor disse aktiviteter er meget uformel. Nogle har behov
for at hvile, andre spiller, snakker, pjatter eller laver mad i fællesskab. Alt i alt er der en afslappet omgangstone, hvor der er plads
til forskellighed og plads til blot at være blandt andre nyresyge
med en stiltiende forståelse omkring sygdom, medicin, bivirkninger osv.

Ingen forklaring nødvendig

De andre unge er klar til at snakke om sygdom, hvis man har
behov for det, men det er generelt ikke noget, der snakkes særligt
meget om. Behovet for og lysten til blot at være sammen med
ligestillede, som man ikke behøver forklare alt muligt omkring
udseende, træthed og andre bivirkninger, er som oftest større.
Jeg har selv fået venner, gode bekendte og endda en kæreste gennem disse weekender, og mange af de unge vender tilbage år ef-
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ter år for at gense gode bekendtskaber. Det er meget uformelt at
deltage, og man behøver ikke give mere af sig selv, end man har
lyst til. Vi ved, der er mere end 100 unge nyresyge i Danmark,
men vi har langtfra mødt jer alle.

”Jeg har selv fået venner, gode
bekendte og endda en kæreste
gennem disse weekender”.
Ungeweekenden bliver afholdt to gange om året – en om foråret
og en om efteråret. Du vil ikke fortryde det, hvis du deltager, og
vi glæder os til at møde dig!
Se hvornår næste ungeweekend er på nyreforeningen.dk/kurser
og hold øje med Facebookgruppen for unge: UNG (Unge med
Nyresygdommes Gruppe), hvor du har mulighed for at komme i
kontakt med andre unge, der er nyresyge.
Hvis du har spørgsmål eller brug for at tale med nogen, så kontakt Ungekoordinator Alexander Riis-Nielsen på alexriis1@
gmail.com eller Nyreforeningens socialrådgiver Jan Jensen på
jj@nyreforeningen.dk eller tlf. 50 93 59 50.
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reportage

Landsmøde 2017

Vi starter med fællessang og højt humør
blandt de ca. 90 medlemmer, der deltog i
årets landsmøde i Nyborg.
Foto: Karina Ertmann Krammer

Formand Jan Rishave og næstformand Malene
Madsen styrer slagets gang. Malene Madsen
blev på generalforsamlingen genvalgt som
næstformand uden modkandidater.
Foto: Puk Holm Hansen

Modtagerne af midler fra Forskningsfonden sammen med Nyreforeningens formand Jan Rishave,
næstformand Malene Madsen og formand for
Dansk Nefrologisk Selskab Lisbet Brandi. Alle projekterne er beskrevet på side 30-31.
Foto: Puk Holm Hansen
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Helle Haubro, centerleder på Dansk Center for Organdonation gav status på den nationale handlingsplan for organ
donation og fortalte bl.a. om at man ved en bedre indsats på
hospitalerne kan øge donorpotentialet med 50 %.
Foto: Karina Ertmann Krammer

Kristine er Årets solfanger
Kristine Lykke Roed modtog prisen som Årets solfanger for
sine nærværende og rørende fortællinger på TV, som har vist
danskerne, hvordan det føles at mangle et livsvigtigt organ.
”Kristine kører hæmodialyse og venter på en
ny nyre. Hendes tilgang til livet og ønsket om at
belyse livet som nyresyg er inspirerende for alle,
ikke blot i Nyreforeningen men også i hele den
danske befolkning. Kristine har gennem tiden
brugt forskellige platforme til at belyse forskellige problemstillinger indenfor nyresygdom,
eksempelvis hvordan det er at forsøge at leve et
værdigt liv med dialyse.
Kristine har gennem årene på forskellig vis vist
Danmarks befolkning, hvad det betyder at leve
med en kronisk sygdom på en positiv, empatisk
og smuk måde. Kristine er uddannet sociolog,

stærk faglig og altid med en skarp etik og en humanistisk dybde i sine fortællinger.
Hun er ikke bange for at invitere folk helt ind i
sit og sin families liv for at vise den danske befolkning, hvordan livet former sig for en ung
mellem dialyse, familie og etiske udfordringer
og tanker.”

Kristine modtog prisen
på årets landsmøde i Nyborg.
Foto: Karina Ertmann Krammer

Du har måske set Kristine holde folkets nytårstale tilbage i 2012 på DK4. Og for nylig stillede
Kristine op i Agger Indefra på DR1, hvor hun viste, hvordan det er at vente på en ny nyre. Vi linker til begge udsendelser på nyreforeningen.dk.

I Sønderborg starter alle
i planlagt dialyse
Sønderborg sygehus modtager i år prisen, som
Nyreforeningen hvert år uddeler til det sygehus,
som har forbedret sig mest indenfor planlagt
dialyse. Det vil sige, at sygehuset har haft størst
fremgang i forhold til, hvor mange patienter der
kommer i planlagt dialyse fremfor akut dialyse.
Og Sønderborg sygehus er en yderst værdig vinder, da de har formået at få samtlige patienter
startet op i planlagt dialyse i 2015.
Prisen blev overrakt på årets landsmøde. Læge
Jan Dominik Kampmann fra Sønderborg sygehus modtog prisen og sagde blandt andet: ”Det
er både patienten selv, patientens egen læge, sygeplejerske, karkirurg m.fl., som har gjort det
godt, når vi lykkes med at starte samtlige nye
dialysepatienter op i planlagt dialyse. Det er
vigtigt for mig at understrege, at det er et sam-
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arbejde. Hvis ikke alle parter arbejder i samme
retning, kan man ikke nå op på 100 %, der starter i planlagt dialyse.”
Tidlig henvisning og planlagt dialysestart er helt
afgørende for kommende dialysebrugeres livskvalitet og mulighed for selv at træffe beslutning
om og tage ansvar for egen behandling. Derfor
har Nyreforeningen valgt at sætte fokus på planlagt dialysestart med en årlig pris. I år var det
tredje gang, at prisen blev uddelt.
”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 dialyseform, der passer
bedst ind i ens hverdag, og selvfølgelig at der er
anlagt varig adgangsvej før dialysestart,” udtaler
Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

Læge Jan Kampmann dedikerer prisen til alle de
mennesker, som bidrager
til, at det i 2015 lykkedes
at få hver eneste nye dialysepatient startet op i
planlagt dialyse.
Foto: Karina Ertmann Krammer
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forskning

Uddeling fra Forskningsfonden
”Jeg er sindssygt glad i dag. Jeg mindes ikke, at vi nogensinde har givet penge til så
mange forskellige typer af projekter. Og fælles for dem alle er, at de indenfor kort tid kan
komme nyrepatienter til gode.” Sådan sagde formand Jan Rishave, da han bød velkommen til Forskningsfondens 29. uddeling i forbindelse med Nyreforeningens landsmøde.
Denne uddeling blev også den første, hvor et urologisk projekt modtager midler. I forlængelse af foreningens beslutning om at inkludere mennesker med urinvejssygdomme under Nyreforeningen har Dansk Urologisk Selskab fået
en repræsentant i Forskningsfondens bestyrelse, og forskere indenfor urologien er blevet opfordret til at søge midler.
Forskerne præsenterede deres projekter for foreningens fremmødte medlemmer og gav samtidig udtryk for, at det er
en stor ære og anerkendelse at modtage forskningsmidler fra dem, det hele handler om – patienterne.
Her kan du læse lidt om hvert af de projekter, som har modtaget støtte i år. I alt blev der uddelt 470.000 kr. til 13
forskere.

Hanne Agerskov

Nyremedicinsk afdeling,
Odense Universitetshospital
Hanne Agerskov vil undersøge oplevelser,
erfaringer og handlestrategier hos børn
med kronisk nyresvigt før og efter nyretransplantation, samt hos deres nære familiemedlemmer. Hanne interviewer både
barnet, en forælder og en søskende i 8 familier, hvor barnet
endnu ikke er transplanteret samt i 8 familier, hvor barnet er
transplanteret.
Modtager 35.000 kr.

Stig Mølsted

Forskningsafdelingen,
Nordsjællands Hospital
Mange dialysepatienter har smerter, og
Stig Mølsted vil undersøge, om motion
kan afhjælpe disse smerter. Projektet bygger på data fra ca. 400 patienter. Derudover ønsker han at se på, om der er forskel
i patienternes dødelighed, alt efter om de har dyrket motion
eller ej.
Modtager 35.000 kr.

Lene Langhoff Clausen

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd. T,
Odense Universitetshospital
Lene Langhoff Clausen mener ikke, at der
er én dialyseadgang, som passer til alle,
men at hvilken adgang man skal vælge afhænger af den enkelte patient. Hun vil i sit
projekt undersøge vaskulære udfordringer
ved dialyseadgange og nyretransplantation, da der ikke fin-
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des meget forskning på området. Hun ønsker bl.a. at udvikle
en applikation, der kan forudse hvilken dialyseadgang, der er
bedst til den enkelte med det formål at forbedre livskvaliteten
for dialysepatienter.
Modtager 35.000 kr.

Mathilde Ellersgaard Holm

Klinisk Genetisk Afdeling,
Odense Universitetshospital
Mathilde skal undersøge data fra børn, der
er blevet indlagt på børneafdelingen med
blod i urinen, men hvor årsagen til blodet
i urinen er ukendt. Hun ønsker gennem
genetiske tests at opdage, hvilke børn der
vil udvikle nyresygdom og dermed gøre det muligt at tilbyde
nyrebeskyttende behandling tidligt i forløbet.
Modtager 35.000 kr.

Marlene Louise Nielsen

Institut for Biomedicin,
Aarhus Universitet
Marlene vil undersøge nye muligheder for
at forudsige sygdomsforløb og behandlingseffekt i Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) – også
kaldet polycystisk nyresygdom.
Modtager 35.000 kr.

Kit Peiter Lund

Rigshospitalet
Kit Peiter Lund vil teste om en blodprøve før en nyretransplantation kan afsløre, hvordan det vil gå med den transplanterede nyre. Det vil sige, om en dybdegående karakteristik af
immunologiske og inflammatoriske forhold hos patienten

kan forudsige en øget risiko for afstødning
eller andre komplikationer efter nyretransplantation. Kit vil studere 7 års data fra
nyretransplanterede for at lære af tidligere
transplantationer. Håbet er, at denne viden
kan forbedre fremtidens transplantationsforløb.
Modtager 35.000 kr.

Tilde Kristensen

Nyremedicinsk afdeling,
Aarhus Universitetshospital
Tilde Kristensen ønsker at dokumentere,
at en reduceret dosis binyrebarkhormon
(Prednisolon) kan give samme gode behandlingsresultater som standard højdosis
behandling hos patienter med Minimal
change sygdom. Den anbefalede dosis er fastsat i 1979 og ikke
ændret siden. 96 patienter fra hele landet indgår i forsøget.
Halvdelen får reduceret dosis binyrebarkhormon samt aktiveret D-vitamin, mens den anden halvdel får standard dosis.
Tildes hypotese er, at man med en reduceret dosis samt aktiveret D-vitamin vil få væsentligt færre bivirkninger, men
samme effekt af behandlingen.
Modtager 50.000 kr.

Louise Faurholt Øbro

Urologisk Forskningsenhed,
Vejle Sygehus
Mange nyrestenspatienter vil have gavn
af forebyggelse, men det er nødvendigt at
inddrage patienten meget mere. I projektet her sker det gennem self-tracking på et
smart watch, f.eks. i forhold til indtagelse
af væske. Det følges op med data-guidet health-coaching hos
en sygeplejerske.
Modtager 35.000 kr.

Helle Kiellberg Larsen

Dermato-venerologisk afd. D,
Bispebjerg Hospital
Projektet undersøger HPV-infektion,
kønsvorter og forstadier til kræft hos nyretransplanterede. Målet er at fange forstadier til endetarmskræft, evt. ved at implementere en screening, som man kender
det fra livmoderhalskræft. Projektet udføres i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og flere af landets nyremedicinske afdelinger. Helle undersøger 125 mænd
og 125 kvinder, som er nyretransplanteret samt 125 mænd og
125 kvinder, der ikke er nyretransplanteret.
Modtager 35.000 kr.
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Iain Bressendorff

Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk afdeling, Nordsjællands Hospital

Projektets hypotese er, at hvis man øger
mængden af magnesium i blodet, så mindsker man risikoen for åreforkalkning i
hjertet. Det er bevist, at det virker på rotter,
og derfor vil man nu undersøge, om det også gælder for mennesker med nedsat nyrefunktion, som ikke er i dialyse endnu.
250 patienter, fordelt på 9 danske afdelinger og 1 norsk, får
enten magnesium eller placebo i et år. Samtlige deltagere CTscannes både før og efter forsøget for at se, om risikoen for
åreforkalkning mindskes ved indtag af magnesium.
Modtager 35.000 kr.

Jeanette Finderup

Nyresygdomme,
Aarhus Universitetshospital
Jeanette Finderup undersøger hvordan
patienter oplever metoden fælles beslutningstagning, når de skal vælge dialyseform. Fælles beslutningstagen er et samtaleforløb mellem patient, pårørende og
sygeplejerske, som understøttes af beslutningsstøtteværktøjer.
Projektets hypotese er bl.a., at flere vil vælge hjemmedialyse
og flere vil holde fast i deres første beslutning om dialyseform
med denne metode.
Modtager 35.000 kr.

Kristine Lykke Roed

Freelance sociolog
Kristine vil undersøge, hvad ventetid betyder. Hun har interviewet 20 mennesker,
som venter på et nyt organ, og det skal
munde ud i en bog, som sætter ansigt på
ventelistestatistikkerne. Bogen skal desuden
fungere som et værktøj til samtale mellem
patient og pårørende. Kristine mener, at patientperspektivet i
højere grad skal være repræsenteret i den offentlige debat om
organdonation, og at der i dag er for ensidigt fokus på donorerne. Konsekvensen er ifølge Kristine, at debatten er afkoblet
fra dem, det hele handler om – dem, der venter på et nyt organ.
Modtager 35.000 kr.

Ann-Maria Gramkow

Nyremedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital
Baggrunden for projektet er, at der mangler markører for at finde den rette dosis
medicin til den enkelte patient, så man
hverken giver for meget eller for lidt medicin. Målet er at undgå episoder med afstødning og infektioner efter en transplantation.
Modtager 35.000 kr.
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feriedialyse

Nyreforeningen ærgerlig
over afslag på tilskud til
feriedialyse uden for EU

AFSL

AG

Nyreforeningen har haft møde med Danske Regioner med henblik på at få indført
tilskud til feriedialyse for nyrepatienter, der rejser i lande uden for EU. Det har vi
nu fået afslag på. Her kan du læse begrundelsen.
AF PUK HOLM HANSEN, KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Nyreforeningen kæmper for, at alle nyrepatienter kan få en behandling, der er tilpasset den enkelte, og som griber mindst
muligt ind i patientens liv. Nyrepatienter
bør som andre mennesker have mulighed
for at rejse, selvom behandlingen skal
passes. Når det kommer til dialysebehandling, kan nyrepatienter, der rejser i
udlandet, som udgangspunkt få deres udgifter til behandling og transport dækket
af regionerne - men kun hvis de rejser i
lande inden for EU. Derfor har Nyreforeningen i en længere periode arbejdet på,
at nyrepatienter igen kan få mulighed for
feriedialyse ved rejser uden for EU, senest
med en anmodning hos Danske Regioner
som vi nu desværre har fået afslag på.
Før 2013 blev udgifter til feriedialyse ved
rejse uden for EU/EØS (det europæiske
økonomiske samarbejde) dækket af regionerne, men den mulighed blev afskaffet.
Siden da har Nyreforeningen forsøgt at få
indført delvis refusion til denne gruppe
af patienter i form af tilskud svarende til
DRG-taksten for behandlingen samt refusion af transportudgifter.

Delvis refusion vil være i strid
med Sundhedsloven

Sundhedsloven siger, at regionerne selv
kan fastlægge et fælles serviceniveau for,
om de vil refundere feriedialyse uden for
EU. Regionerne har tidligere på et møde
i 2014 besluttet, at de som udgangspunkt
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ikke yder dækning for feriedialyse uden
for EU.
Derfor har Nyreforeningen undersøgt
muligheden for delvis refusion med en
anmodning hos Danske Regioner. På
baggrund af Nyreforeningens anmodning
har Danske Regioner spurgt Sundhedsog Ældreministeriet om muligheden for
at tilbyde delvis refusion for dialysebehandling i landene uden EU/EØS svarende til DRG-taksten.
Det korte svar fra ministeriet er, at der
ifølge Sundhedsloven ikke er mulighed
for at give delvis refusion. Sundhedsloven
giver regionerne mulighed for at henvise
en patient til behandling i udlandet, men
behandlingen skal være ”vederlagsfri” for
patienten. Delvis refusion vil være i strid
med lovgivningen.
Regionerne kan således vælge enten at
tilbyde at refundere hele udgiften eller slet ikke at give refusion. Tilskud til
transportudgifter kan kun gives, hvis regionerne også dækker udgifterne til behandlingen.
Da regionerne tidligere allerede har besluttet ikke at yde dækning, efterlader
det altså dialysepatienter, der rejser uden
for EU, uden nogen form for økonomisk
kompensation for den behandling, de
uanset hvad skal modtage.

Bekymring for om tilbud
vil ”smitte af” på andre
patientgrupper

Nyreforeningen anslår, at der er nogle
hundrede patienter, som har ønske om at
rejse uden for EU. Foreningen oplever, at
de får 3-4 henvendelser om måneden fra
patienter, som gerne vil rejse uden for EU
i lande som f.eks. USA, Thailand, Tyrkiet
og Marokko.
En del af begrundelsen fra Danske Regioner går på uvisheden om de økonomiske
konsekvenser, hvis andre patientgrupper
også ansøger om tilskud. Hvis regionerne
refunderer udgifter til nyrepatienters behandling, transport og ledsagelse uden
for EU/EØS landene, vil regionerne også
skulle refundere til andre patientgrupper
af ”lighedsmæssige årsager”. Danske Regioner skriver i svaret:
”Der er ikke noget entydigt billede af,
hvorvidt et eventuelt tilbud om dialyse i
udlandet vil kunne smitte af på andre patientgrupper – og som dermed vil blive
omfattet af principperne om ligebehandling. Såvel som ingen kan forudsige fremtidige patientgruppers muligheder for at
tage til udlandet og efterfølgende ansøgning om dækning for udgifter.”
Nyreforeningen overvejer nu, hvordan vi
vil følge op på sagen.

Foto: Henrik Nytofte Rasmussen

Fra venstre ses oversygeplejerske på H.C. Andersen Børnehospital, Lone Møller, overlæge på Nyremedicinsk Afdeling Y, Helle Thiesson, overlæge på
H.C. Andersen Børnehospital, Mette Neland, og Poul Andersen fra Trygfonden, der har doneret de 312.500 kroner til HC And.

Tegnefilm om nyresygdom
H.C. Andersen Børnehospital og Nyremedicinsk
Afdeling Y i Odense har med donation fra
Trygfonden fået udviklet interaktive tegnefilm
om nyresygdom.
AF HENRIK NYTOFTE RASMUSSEN, BØRNEUDVALGET

Den flotte donation fra Trygfonden blev uddelt ved en reception på Nyremedicinsk
afdeling. Foruden læger, sygeplejesker og andre der har været involveret i projektet,
deltog også Nyreforeningens formand Jan Rishave samt medlemmer af kreds Fyns bestyrelse.
Tegnefilmene er udviklet til børn, der gennem små klip kan klikke sig frem og tilbage
og lære om f.eks. nyrernes funktion, dialyse, transplantation og livet med nyresygdom.
Tegnefilmene er en del af HC Ands interaktive patientinformation til de mindre børn,
hvor de på en let forståelig måde kan lære om forskellige sygdomme, undersøgelser og
behandlinger.
Alle de små tegnefilm finder du på www.hcand.dk, og de er gratis tilgængelige for alle.
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Om HC And
HC And er udviklet til børn i alderen
3-7 år og har til formål at forberede
og mindske utrygheden hos børn,
som erkender og lærer ved konkrete handlinger, information og hvor
mange hospitalsbegreber derfor virker abstrakte. Informationen er udviklet som små animerede tegnefilm,
der afspejler virkeligheden i børnehøjde og appellerer til børnene gennem leg med computeren.
Tegnefilmene er udviklet i tværfagligt samarbejde mellem projektgruppen 10:30 og afdelingerne på
OUH. Indholdet er godkendt af afdelingerne og afdelingsledelsen på
Børneafdeling H.
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opslagstavlen

Har du lyst til at give en hånd med i din forening? Her kan du se, hvor vi lige
nu mangler frivillige – både til enkelte arrangementer og faste stillinger. Du
kan også holde øje med hjemmesiden www.nyreforeningen.dk/bliv-frivillig
eller kontakte din lokale kreds, hvis du ønsker at hjælpe til.

Mangler I
frivillige?
Så er der plads til jeres
annonce her i bladet. Måske mangler I som lokal
bestyrelse nogle ekstra
hænder til et arrangement.
Måske vil du gerne starte
et projekt op, men mangler nogen, der har lyst til at
hjælpe.
Skriv til
mail@nyreforeningen.dk,
hvis din annonce efter
frivillige skal på opslagstavlen her i bladet.

Frivillige søges til Besøgstje
neste
i Aalborg og Hjørring
Vi søger frivillige medarbej
dere til vores besøgstjeneste
i
Aalborg og Hjørring. Jobbet
går ud på at besøge dialyseafdelingen for samtale og stø
tte til de patienter, der ønsker
det.

Jobbeskrivelse

•	Du skal ca. 1 gang pr. må
ned besøge dialyseafdelingen
sammen med en kollega ca.
2 timer.
•	Du og din kollega aftaler
tidspunkt for jeres besøg.
•	Du vælger selv, om det er
i Aalborg eller Hjørring,
du vil være frivillig.
•	Der vil blive givet en oplæri
ng
•	Du har tavshedspligt for
det,

i jobbet.

du erfarer ved jobbet.

•	Der gives kørselsgodtgørels
e for din transport fra
hjem til dialyseafdeling og ret
ur.
•	1 gang om året arrangere
s et møde for medlemmer
af besøgstjenesten.

Er du interesseret?

Kontakt Vivi Christensen
Mobil: 24 64 18 61
Mail: vivi_bent@mail.dk
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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.: 30 56 20 55
E-mail: sysol@sol.dk
Karin Wermuth
Tlf.: 31 23 37 35
E-mail: trunte-1973@hotmail.com
Bent Nielsen
Tlf.: 45 82 14 00
E-mail: bellisbakken@mail.dk
Preben Glue
Tlf.: 25 63 88 07
E-mail: preben.glue@mail.com
Vibekeea O. Jensen
Tlf.: 22 53 20 75
E-mail: vibekeea@stusgaard.dk
Hanne Hedegaard
Tlf.: 26 50 60 92
E-mail: hedegaard.hanne@mail.tele.dk
Gunner Nielsen
Tlf.: 98 38 33 72
E-mail: gunner.nielsen@gmail.com

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
Puk Holm Hansen
Direkte nummer: 41 19 51 00
E-mail: phh@nyreforeningen.dk
Konsulent
Maria Helene Olesen
Direkte nummer: 50 93 59 48
E-mail: mho@nyreforeningen.dk
Klinikchef Skallerup dialyse
Birthe Nielsen
Direkte nummer: 50 93 59 41
E-mail: dialyse@nyreforeningen.dk
Koordinerende sygeplejerske Fanø dialyse
Per Eggert Larsen
E-mail: fanoe@nyreforeningen.dk
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Nyrelinjen

Har du brug for at tale med en, som kender til hverdagens små og store udfordringer, når
man er nyresyg, pårørende eller donor?
Ring til Nyrelinjen og få en snak med en af vores erfarne frivillige. De har tid til at lytte
og støtte dig, og de deler også gerne ud af egne erfaringer.
Ungekoordinator og transplanteret
Alexander Riis-Nielsen
Tlf.: 27 21 74 35
Blev nyresyg som ung
Susanne Larsen
Tlf.: 28 72 71 97 (hverdage efter kl. 15)
Nyrestenspatient
Allan Nielsen
Tlf.: 22 61 92 42
Nyrestenspatient og transplanteret
Leila Veith Møller
Tlf.: 86 40 25 74
Pårørende
Karen Marie Riis
Tlf.: 21 62 08 91
Pårørende og donor
Anne-Dorthe Frahm
Tlf.: 41 11 81 74 (hverdage efter kl. 18
og weekend)
Donor
Daniella Emilie Siintra
Tlf.: 50 52 48 49 (hverdage)
Transplanteret 4 gange
Ann Bellis Hansen
Tlf.: 28 89 76 96
Cystenyrer
Preben Glue
Tlf.: 25 63 88 07 (eftermiddage)
Cystenyrer og transplanteret
Jan Thøgersen
Tlf.: 61 46 64 27

Alport Syndrom
Justin Corfitzen
Tlf.: 21 47 87 53
Ukendt, arvelig nyresygdom
Anne Mette Daa Natorp
Tlf.: 51 94 97 37 (tirsdag og torsdag kl. 16-18)
Stor erfaring med at rejse med dialyse
Jørgen Hansen
Tlf.: 42 64 63 53
Stor erfaring med at rejse med dialyse
Jette Thaarup
Tlf.: 22 81 46 78
Mor til nyresyg
Berit Roed
Tlf.: 20 47 82 95
Læs mere på www.nyreforeningen.dk/
nyrelinjen

Nyreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Træffetid: tirsdag-torsdag kl. 10-15
Tlf.: 43 52 42 52
Giro nr.: 927-2100
E-mail: mail@nyreforeningen.dk
www.nyreforeningen.dk
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Sidste chance for at
vinde lækre præmier

Lotteriet er en af Nyreforeningens vigtigste
indtægtskilder. Overskuddet fra lotteriet går
som altid ubeskåret til foreningens arbejde,
dvs. til rådgivning, rejser og kurser, forskning, bedre behandling af nyre-og urinvejssyge, lokale arrangementer og meget mere.
Måske har du selv på et tidspunkt nydt
godt af et af disse tilbud?
Køb lodsedlerne på vores hjemmeside:
www.nyreforeningen.dk/produkt/lodseddel.
Lodsedlerne koster 25 kr. stykket, og der er som altid flotte gevinster på højkant
– eksempelvis en bil, rejsegavekort, iPads og meget mere. Sidste salgsdato er 15. juni.
Vi kan ikke love, at du vinder – men vi kan garantere, at du støtter en god sag!

