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Vi har det ofte svært som patien-
ter. Vi har ondt forskellige steder, vi 
er trætte. Vi må ikke drikke, vi skal 
overholde en diæt. Vi skal vente på 
behandling. Vi bliver skåret i… Ny-
resygdom kan medføre både fysiske, 
praktiske og psykologiske problemer 
– en byrde, der kan gøre det svært at 
se ud over ens egen situation. 

Men hvordan er det egentlig at stå 
på sidelinjen? De pårørende har det 
også svært. De vil så gerne hjælpe, 
men det er ikke altid muligt. De pårø-
rende kan ikke mærke på egen krop, 
hvordan den nyresyge har det. Det 
kan være svært at forstå og acceptere, 

at vi patienter er syge, har ondt eller 
er trætte og ikke orker særlig meget. 
Eller hvorfor vi ikke fik spurgt lægen 
om det vigtige spørgsmål. Det kan 
være hårdt at være pårørende. Når 
man er tæt på en med en kronisk syg-
dom, bliver hele familien berørt. Ru-
tiner skal ændres, og hverdagen skal 
hænge sammen på nye måder. 

Samleveren må tage over i mange si-
tuationer, hvis den syge eksempelvis 
er indlagt. Hvordan kan man både 
være far for ens børn, samtidig med 
at man skal klare alt det praktiske og 
besøge mor på hospitalet? De voksne 
børn får store arbejdsopgaver, når de-
res gamle far bliver nyrepatient. Der 
skal køres, handles og ringes rundt 
for at hjælpe med at løse proble-
merne. Samlevendes hverdag ændrer 
karakter. Parforholdet bliver sat på 
en prøve, når den ene part ikke kan 
klare den normale hverdag med ar-
bejde, fritidsliv og ægteskabelige for-
pligtelser.

Alle familier, der rammes af nyresyg-
dom, møder udfordringer, og det kan 
være en uoverskuelig opgave at klare 
det hele alene. Så hvor kan de pårø-
rende hente hjælp?

Pårørende må aldrig  
stå alene
Pårørende til nyresyge har en høj 
prioritet hos Nyreforeningen, og vi 
arbejder for at sætte fokus på og for-
bedre pårørendes vilkår, politisk så-
vel som gennem foreningens tilbud 
der kan være med til at hjælpe på-
rørende gennem de svære perioder. 

Nyreforeningen har desuden vedtaget 
en pårørendepolitik, som du kan læse 
om i boksen.

Nyreforeningens pårørendeudvalg 
arbejder målrettet på at forbedre på-
rørendes vilkår og skabe praktiske 
tiltag og løsninger, der gør en forskel 
både på kortere og længere sigt. For 
eksempel kan man som pårørende få 
hjælp ved at ringe til Nyrelinjen, hvor 
erfarne pårørende står til rådighed 
med råd og vejledning. Man kan også 
få rådgivning af vores socialrådgiver.

Nyreforeningen arrangerer løbende 
aktiviteter, hvor pårørende kan kom-
me i kontakt med hinanden og ud-
veksle erfaringer. På landsplan med 
kurser og rejser og på lokalt plan med 
pårørendegrupper, temadage, udflug-
ter og mange andre sociale arrange-
menter.  

Til vores arrangementer hører vi ofte 
bemærkningen ”Ej, er det også sådan 
for dig?”. Desværre, er følelsen af at 
stå alene udbredt hos mange pårø-
rende, men i mødet med andre pårø-
rende opdager man, at man langt fra 
er alene – der er andre, som står med 
de samme udfordringer.

Jeg kan ikke give et svar på, om det 
er sværest at være pårørende eller pa-
tient. Men det er i hvert fald sværere, 
end det bør være, hvis man som på-
rørende står alene og ikke kan få den 
støtte, man har brug for. Det vil vi 
sikre i Nyreforeningen.

AF JAN RISHAVE
LANDSFORMAND, NYREFORENINGEN

lederen

 

Er det sværere at være pårørende 
end at være patient?

Nyreforeningens 
pårørendepolitik
• En nyrepatient kan være sin 

egen forløbskoordinator.
• En nyrepatient, der ikke med 

sikkerhed er i stand til at forstå 
egen situation og give udtryk 
for sin vilje (kommunikere), bør 
ledsages af en pårørende, som 
kender patienten indgående.

• Patienten skal selv kunne ud-
pege en pårørende som for-
løbskoordinator, og denne skal 
gives ret til erstatning for tabt 
arbejdsfortjeneste i forbindelse 
med funktionen.

• Herudover bør servicelovens 
orlovsregler udvides, så raske 
nærtstående pårørende får mu-
lighed for at søge orlov i forbin-
delse med indlæggelse og/eller 
rekonvalescens.
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kort nyt

Vidste du, at…
Du kan få kontakt til andre pårørende via Nyrelinjen? 
Har du brug for at tale med en, som kender til hverdagens små og store 
udfordringer, når man er nyresyg, pårørende eller donor? Så kan du ringe 
til Nyrelinjen og få en snak med en, der har stået i samme situation som 
dig. De erfarne frivillige på Nyrelinjen har tid til at lytte og støtte dig, og 
de deler også gerne ud af egne erfaringer. Du kan ringe direkte til de frivil-
lige på Nyrelinjen. Der er ingen faste telefontider. Tager de ikke telefonen, 
kan du lægge en besked med navn og telefonnummer,så ringer de tilbage.   
Du kan læse om alle de frivillige på www.nyreforeningen.dk/nyrelinjen

Etisk Råd anbefaler fortsat 
informeret samtykke

”Med en så entydig anbefaling er udsigten 
til at omgøre det nuværende informerede 
samtykke til formodet samtykke i realite-
ten meget lang – måske helt væk. Det be-
tyder to ting for Nyreforeningen. For det 
første må der sættes midler af til kampag-
ner, som informerer om organdonation. 
For det andet må alle sejl sættes for at til-
skynde danskerne til at tage aktivt stilling. 
Der er ikke længere nogen undskyldning 
for at vente med at sætte disse vigtige ind-
satser i gang,” udtaler formand for Nyre-
foreningen, Jan Rishave, i en kommentar 
til anbefalingen.

Til gengæld har Etisk Råd i samme forbin-
delse anbefalet, at det bliver muligt at done-
re en nyre anonymt. Læs mere på side 20.

Problemstillingen om informeret eller 
formodet samtykke ved organdonation 
fra afdøde donorer har været i medierne 
i en længere periode. Som det er nu, har 
vi i Danmark en ordning med informe-
ret samtykke, hvilket betyder at der altid 
skal være givet samtykke til transplanta-
tion, enten fra donor selv forinden eller 
fra en pårørende, for at organdonation 
kan gennemføres fra en afdød donor.

I 2016 anmodede daværende sund-
heds- og ældreminister, Sophie Løhde, 
Etisk Råd om at forholde sig til, hvor-
vidt Danmark bør indføre formodet 
samtykke i forbindelse med orgando-
nation. Det vil sige, at en afdød person 
automatisk betragtes som organdonor, 
medmindre personen i levende live har 
tilkendegivet et ønske om ikke at ville 
være donor.

Og nu har Etisk Råd altså med stort fler-
tal anbefalet, at danskerne fortsat skal 
tage aktivt stilling til organdonation. 
Den 29. juni 2017 stemte 14 for at fast-
holde anbefalingen om informeret sam-
tykke, og 3 stemte imod.

Har du taget stilling? 
Registrer din holdning til orgando-
nation på www.sundhed.dk. Så dine 
pårørende ikke selv skal stå med det 
svære valg, hvis det værste en dag 
skulle ske.
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Apps der giver  
en hjælpende hånd
Der findes efterhånden en app til alt. Mobile apps kan løse opgaver, vi ikke havde tænkt på kunne løses på en smartere måde, og de 
kan gøre hverdagen og livet nemmere – ikke mindst for folk der lever med sygdom. Nyreforeningen holder sig løbende opdateret 
på nye, digitale tiltag og de muligheder, det kan give folk med nyresygdom og deres pårørende, og vi samarbejder med relevante 
partnere om at finde nye løsninger.

Her kan du læse om tre digitale løsninger, som Nyreforeningen har et samarbejde med.

Relabee hjælper dig, der er 
pårørende
Relabee er en gratis, praktisk app, der 
hjælper dig med de mange opgaver, du 
har som pårørende. Med appen kan du få 
overblik over forløb, konsultationer, op-
gaver og kontakten med andre pårøren-
de, så du ikke er helt så alene i forløbet. 
Du kan selvfølgelig også bruge Relabee, 
hvis det er dig, der er ramt af sygdom. 
Det fungerer på den måde, at du opretter 
et forløb og inviterer de personer, som 
skal involveres, med i forløbet. Herefter 
kan du koordinere alle aftaler, opgaver 
og samle viden i appen. Læs mere i artik-
len på side 17 og på http://relabee.com/
downloadnyreforeningen/ 

coRelate: Fremtidens digitale 
Nyrelinje?
Nyreforeningen har i løbet af det sidste 
års tid deltaget aktivt i udviklingen af 
coRelate app’en, hvor patienter og pårø-
rende kan finde ligesindede at dele deres 
erfaringer med. Vi har fulgt processen på 
tæt hold og bidraget med input, deltaget 
i workshops mv. Lige nu er coRelate til-
gængelig til iPhone, og Android-versio-
nen er på vej.

Platformen komplementerer rigtig godt 
de aktiviteter, vi driver i Nyreforeningen, 
og vi støtter derfor 100 procent op om co-
Relate. Vi ser et seriøst bud på en digital 
Nyrelinje og håber, at vores medlemmer 
vil være med til at give projektet vinger 
ved allerede nu at downloade coRelate 
helt gratis, oprette en profil og dele en 
tanke. Læs mere på www.corelate.org

Over 8000 kroner på 4 måneder 
til Nyreforeningen via DrugStars
Drugstars er en ny app, der donerer til 
velgørenhed, hver gang du husker at tage 
din medicin eller passe din behandling 
- uden at det koster dig en krone. Du be-
stemmer selv, hvilken sag du ønsker at 
støtte. Der er allerede mange Drugstars- 
brugere, der støtter Nyreforeningen – 
faktisk har vi fået 8055 kroner i donatio-
ner på bare 4 måneder! Tusind tak, fordi 
I donerer jeres stjerner til os. 

Med DrugStars appen optjener du stjer-
ner for hver gang, du passer din behand-
ling. Når du donerer dine stjerner til 
Nyreforeningen, bliver de konverteret til 
midler til gavn for mennesker berørt af 
nyresygdom. Midlerne til at konvertere 
stjerner til penge kommer fra blandt an-
det medicinalfirmaer i form af sponsora-
ter. Det samles hos DrugStars i en fælles 
pulje. Der er fuld transparens, og firma-
erne er uden indflydelse på, hvordan de-
res sponsorater fordeles.
Det er nemt og enkelt at bruge DrugStars. 
Jo flere vi bliver, jo større en forskel kan vi 
gøre for nyresyge i Danmark. Download 
og donér i dag på www.drugstars.com/dk
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portræt

Man siger, at det største, du kan give til et andet menneske, er livet.  
Birgith Albertsen gav ikke blot livet til Pernille én gang, men hele to gange.  
I juni 2016 donerede hun sin ene nyre til sin datter og gav hende et nyt liv.

AF LAURA LOKDAM, JOURNALIST VED DOMEA-MAGASINET 
FOTO: GREGERS KIRDORF, FOTOJOURNALIST

Fra hospitalssengen kan Pernille se sin 
mor blive kørt forbi ude på gangen. Idet 
Birgith passerer døren, løfter hun hånden 
til et kort vink. Hun er ok, og det er alt, 
Pernille har brug for at vide. 

Pernille beskriver det selv som at være 
stået på et tog, der bare kører af sted. Fra 
den ene dag til den anden var de hjem-
lige rammer og hverdagen skiftet ud med 
en hospitalsseng, da hun i februar 2014, 
43 år gammel, blev indlagt med akut ny-
resvigt og svævede mellem liv og død på 
Odense Universitetshospitals intensivaf-
deling.

I fem uger talte Birgith timer, mens hun 
sad ved Pernilles side på hospitalet og 
spekulerede på, hvordan hun skulle få sin 
datter rask igen. 

Jeg kan nok ikke bruges 
En henkastet bemærkning i en samtale 
med lægen viste sig at blive afgørende. 

”Jeg sagde til lægen ’Ja, sådan en gammel 
pige som mig, kan I jo nok ikke bruge’, 
men hans svar var: ’Hvad får dig egentlig 
til at tro det?’.” 

Det gav håb til Birgith, der ikke i sin vil-
deste fantasi havde forestillet sig, at hun 
i en alder af 69 år kunne bruges som do-
nor. Og hun var ikke længe om at tage 
beslutningen om, at hvis hun kunne, så 
skulle hun. 

”Det var en 
beslutning, der blev 

taget i kærlighed af en 
mor, der så, hvor skidt 

hendes datter havde 
det. Det skulle slet 

ikke overvejes,” husker 
Birgith. 

En fælles kamp
Før Birgith kunne blive godkendt som 
donor, skulle hun indlægges i tre dage, 
hvor hun skulle igennem en lang række 

undersøgelser, og så ventede et vægttab 
på minimum 30 kilo.

”Det er mange kilo, men jeg var ikke i 
tvivl om, at det nok skulle lykkes. Det 
skulle det bare. Og jeg havde den bedste 
motivation, jeg kunne få,” fortæller Bir-
gith.

På den måde blev det en fælles kamp. En 
kamp der har bragt mor og datter endnu 
tættere på hinanden, fordi den tvang 
dem til at sætte ord på deres følelser på 
en helt ny måde.

”Vi er totale modsætninger og har hånd-
teret det hele meget forskelligt. Derfor 
valgte vi at tale med en psykolog. Han 
gav os redskaber til at forstå hinanden 
bedre, det har været vigtigt at få den 
snak,” fortæller Pernille, der længe havde 
det svært ved at skulle modtage et organ 
fra sin mor. 

”Jeg sagde mange gange, at det var okay, 
hvis hun ombestemte sig, indtil hun 
sagde, at nu skulle jeg altså stoppe. Mest 
af alt var jeg jo bange for, at der skulle 
ske hende noget. Det ville jeg ikke kunne 
leve med,” husker Pernille. 

En kærlighedsgave 
Et øjeblik, Pernille særligt husker, er, da 
hun endelig kunne se sin mor igen dagen 
efter operationen. 

Pernille vil aldrig glemme det øjeblik, hvor 
hun endelig kunne overbringe halskæden 
til sin mor.

Mor gav mig et nyt liv 
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”Jeg kan huske, at jeg kæmpede mig af 
sted med fysioterapeutens hjælp. Men 
jeg ville bare ikke vente mere,” fortæller 
Pernille. 

Med sig havde hun en helt særlig gave.

”Den bedste måde, jeg kunne finde til at 
sige tak på, var at give hende lidt tilbage på 
det, hun havde givet mig,” siger Pernille.

”Og det er helt perfekt,” tilføjer Birgith, og 
rækker ud efter sølvsmykket på sin hals. 

”Du kan ikke se, at det er en nyre, hvis 
du ikke ved det. Men jeg ved det, og jeg 
har det med mig hver dag.” 

Fokus på de vigtige ting 
Det har været et par hårde år, men ifølge 
Birgith og Pernille er der også kommet 
mange positive ting ud af det. 

”Vores forhold er blevet meget tættere, 
og jeg er blevet bedre til at fokusere 
på de vigtige ting i livet, den del er jeg 
glad for,” siger Pernille, mens Birgith 
nikker.

De er begge hjemme igen efter trans-
plantationen, og Pernille forventer at be-
gynde i sit job som rådgivende ingeniør 
igen til efteråret.

FAKTA OM 
ORGANDONATION:  
• Ventelisten til at modtage en nyre 

fra en afdød person varierer fra re-
gion til region, men kan være fra 3 
måneder til over 10 år.

• For at kunne modtage en nyre fra 
en afdød er det nødvendigt, at ens 
blodtype stemmer overens. Det er 
ikke nødvendigt, hvis du skal mod-
tage en nyre fra en levende person, 
derfor kan ventetiden være kortere 
ved en levende donor. 

• Før du kan blive donor, skal du 
gennemgå en omfattende sund-
hedsundersøgelse. 

• Hver fjerde, der henvender sig som 
levende donor, bliver ikke god-
kendt. Det er derfor vigtigt at tage 
stilling til, om man vil være organ-
donor eller ej. Tag stilling på www.
sundhed.dk. 

• Som Birgith og Pernilles historie er 
et godt eksempel på, er der ingen 
alder, når det kommer til orgando-
nation. Der er derfor ingen grund 
til at afskrive sig som donor på for-
hånd, fordi man er oppe i alderen.

Birgith har altid været meget engageret i forskellige foreninger og andre frivillige aktiviteter, 
blandt andet som afdelingsbestyrelsesformand i Boligselskabet Domea Varde afd. 9010 og 
som næstformand i organisationsbestyrelsen i Domea Varde. Det har ifølge hende selv været 
med til at holde hendes mod oppe igennem den hårde tid. 

Mor gav mig et nyt liv 
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Forhøjet blodtryk, som ikke behandles, kan medføre blandt andet blodpropper eller 
nyreskade, så det er vigtigt at have tjek på blodtrykket. Jo tidligere forhøjet blodtryk 
opdages, jo bedre. Her er det vigtigste, du bør vide om blodtryk.

fokus

n af de hyppigste årsager 
til kronisk nyresygdom og 
nyresvigt er forhøjet blod-

tryk (hypertension). Mange 
tror, man kan mærke det, hvis 

man har et for højt blodtryk, men det 
kan man som regel ikke. Man kan leve 
med det i adskillige år uden at opdage 
det. Det giver nemlig normalt ingen 
symptomer og opdages typisk ved et 
tilfælde.

Jo tidligere forhøjet blodtryk opda-
ges, jo bedre. Derfor bør man kende 
sit blodtryk og få målt det af og til. 
Især hvis man allerede har hjerte- eller 
kredsløbsproblemer, eller hvis andre i 
familien har haft forhøjet blodtryk.

250.000 danskere har forhøjet 
blodtryk uden at vide det
I Danmark er hypertension en ud-
bredt lidelse, og det anslås, at mindst 
250.000 danskere lever med den uden 
at vide det. Kun i sjældne tilfælde op-
leves symptomer på forhøjet blodtryk 
i form af hovedpine, svimmelhed eller 
træthed.

I 95 procent af tilfældene kan man ikke 
finde nogen direkte årsag til, at man 
udvikler det, men man ved, at for lidt 
fysisk aktivitet og overvægt øger risiko-
en, ligesom arvelighed spiller en rolle.

Hvad er blodtryk, og hvordan 
måles det?
Blodtryk er et udtryk for blodets tryk 
på blodårernes vægge. Blodtrykket af-

hænger af, hvor stor en kraft hjertet 
pumper blodet rundt med, og hvor stor 
modstand blodet møder ved kontakt 
med blodårernes vægge.

Blodtrykket måles typisk med en elek-
tronisk blodtryksmåler, hvor en man-
chet med en oppustelig ballon indeni, 
forbundet til en trykmåler, bliver pla-
ceret på højre overarm. Herefter bliver 
der pustet luft i ballonen, hvorved der 
føles et stigende tryk på overarmen, 
indtil luften langsomt lukkes ud igen, 
og trykket herefter aflæses på målerens 
skærm.

Når man måler blodtryk, måler man to 
tryk, henholdsvis det systoliske tryk og 
det diastoliske tryk. Det systoliske kal-
des også det høje tryk og er det tryk, der 
opstår i pulsårerne, mens hjertet træk-
ker sig sammen og presser blodet ud 
i kroppen. Det diastoliske er trykket i 
pulsårerne mellem hjerteslagene.

Et blodtryk på 140/90 betyder altså, at 
blodtrykket for hvert pulsslag svinger 
mellem 140 og 90. Et normalt blodtryk 
ligger mellem 100-140 og 60-90, men 
der er ingen skarp grænse mellem nor-
malt og forhøjet blodtryk. Lægen vil 
vurdere, hvad dit blodtryk bør ligge på.

Blodtryk er individuelt
Blodtryk kan være meget individuelt fra 
person til person og varierer desuden 
hos alle mennesker fra dag til dag og i 
løbet af dagen. Blodtrykket stiger for 
eksempel naturligt ved fysisk anstren-

HVAD KAN DU  
SELV GØRE?

• Hold op med at ryge. Rygning 
øger risikoen for hjerte- og kreds-
løbssygdomme.

• Tab dig, hvis du er overvægtig.

• Spis hjerterigtigt – mindre dyrisk 
fedt og flere fisk, fibre, frugt og 
grøntsager. 

• Spar på alkoholen. Følg Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger.

• Få pulsen op i mindst 30 minut-
ter om dagen. Gå en rask tur, slå 
græs, svøm eller tag cyklen.

• Undgå stress.

• Hvis du har diabetes, er det vig-
tigt, at du er velbehandlet.

• Kend dit kolesterol-tal.

• Undgå overforbrug af salt og la-
krids.

• Få jævnligt målt dit blodtryk hos 
lægen eller på apoteket.

• Du bør ikke ændre i din medicin 
uden at have talt med din læge.

• Fortæl din læge, hvis du har gener 
af din medicin.

 Kilde: Apoteket.dk

Det skal du vide 

om blodtryk

E
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gelse, ved stress eller anden psykisk be-
lastning, og det falder ligeledes naturligt 
ved hvile. Det er lavest hos os alle ved 
hvile om natten. Endelig kan blodtryk-
ket stige med alderen, fordi pulsårerne 
bliver stivere. Mange bliver nervøse, når 
de skal til lægen, og nervøsitet kan også 
øge blodtrykket.

For at måle så præcist som muligt, bør 
blodtryk derfor kun måles efter cirka 5 
minutters hvile, og uden at man har rø-
get tobak eller drukket kaffe umiddel-
bart inden. Der skal foretages gentagne 
målinger over en periode for at kunne 
konstatere for højt blodtryk.

Hvordan behandles forhøjet 
blodtryk?
Forhøjet blodtryk kan behandles med 
medicin, men behandles i lette tilfælde 
med ændrede kost-, ryge- og alkohol-
vaner samt motion. Blodtrykket kan så 
ofte ses an i en kortere eller længere pe-
riode uden blodtryksmedicin. Adskil-
lige videnskabelige studier har gennem 
de sidste år påvist, at motion er effektivt 
til at reducere blodtrykket.

For de fleste behandles forhøjet blod-
tryk med en kombination af livsstilsæn-
dringer og medicin. Der findes forskel-
lige typer af medicin, der kan sænke 
blodtrykket. De virker forskellige steder 
i kroppen, for eksempel får nogle typer 
blodkarrene til at udvide sig, mens an-
dre øger udskillelsen af salt og vand 
fra kroppen. Det er ofte nødvendigt at 
kombinere forskellige typer af medicin 
for at opnå optimal behandling.

Hvis du tager blodtryksmedicin, er det 
vigtigt, du tager den som foreskrevet. 
Tal med din læge, hvis du er i tvivl om 
din behandling.
 

SÅDAN PUMPES BLODET RUNDT I KROPPEN
Hjertet er en muskel, som via blodet pumper ilt, næringsstoffer og hormoner rundt 
i alle dele af kroppen. Først føres blodet ud i lungerne, hvor det iltes. Dernæst føres 
blodet tilbage til hjertet, hvorfra det pumpes ud i resten af kroppen. Når hjertet 
trækker sig sammen (hjertets systoliske tryk), pumpes der blod ud i den store 
pulsåre (aorta) og videre ud i pulsårerne til kroppens organer. Når organerne har 
optaget ilten, føres blodet tilbage via blodkar (vener) til hjertet, som fyldes med 
blod (hjertets diastoliske tryk).  Kilde: medicin.dk



Det sker lokalt i  

Nordjylland 
Kredsformand: Gunner Nielsen, tlf. 98 38 33 72,  
mail: gunner.nielsen@gmail.com.
www.nyreforeningen.dk/nordjylland 

11. oktober, kl. 19.00: Foredrag om nyrevenlig livsstil og kost 
ved diætist Nanna Carton. Skov Auditoriet (indgang via Dialy-
sen), Regionshospital Nordjylland, Bispensgade 37, 9800 Hjør-
ring. Tilmelding nødvendig af hensyn til traktement. Tilmelding 
på tlf. 24 64 18 61 eller tlf. 98 38 33 72. 
3. december, kl. 12.00 -16.00: Den traditionelle juletræsfest 
med julefrokost, julemand, dans om juletræ, gavespil m.v. Vej-
gaardhallen, Vejgård Torv 3, 9000 Aalborg. Deltagerpris: Børn 
75 kr. - medlemmer 150 kr. - ikke medlemmer 225 kr. Tilmel-
ding på tlf. 24 64 18 61 eller tlf. 98 38 33 72.

Midtjylland 
Kredsformand: Ove Jakobsen, tlf. 20 93 25 81, 
mail: ovejak@webspeed.dk.
www.nyreforeningen.dk/viborg

16.september kl. 13.30: Pårørendetur til Sønæs ved Søndersø. Vi 
mødes og går en hyggetur. Vi tager en kande kaffe og the med. 
Der er parkeringsplads med portal, 725 m lang handicapvenlig 
gangsti, ”hændelsespinde”, søpavilion m.m. Sønæs, Gl. Aarhus-
vej, 8800 Viborg. For spørgsmålt kontakt Ritha Almind på arra@
email.dk eller telefon 40 46 79 32 / 86 62 07 97.
19. november: Julemiddag. Traditionel julemiddag med flæske-
steg, medisterpølse, brunede kartofler og rødkål og risalamande 
med mandelgaver. Efter middag er der bankospil, amerikansk 
lotteri om de gaver, som medlemmerne har medbragt, og kaffe 
med lagkage og småkager og hyggeligt samvær. Reservér alle-
rede nu søndag den 19. November. Der vil i god tid blive sendt 
indbydelser ud til medlemmer.

Østjylland 
Kredsformand: Ann Bellis Hansen, tlf. 28 89 76 96, 
mail: hansenann@hotmail.com.
www.nyreforeningen.dk/oestjylland

31. oktober, kl. 18-21: Nyrevenlig mad på Lystrup Skole. Vi invi-
terer til mad-dag, hvor vi snakker om, hvilket mad der er godt for 
dialysepatienter og for transplanterede - hvilke madvarer vi skal 
undgå, hvordan vi har det bedst i dialyse, og hvordan vi passer 
på vores nye nyrer. Vi vil sammen lave mad og snakke om denne. 
Tilmelding senest 20. oktober til josse.baekgaard@gmail.com eller 
hansenann@hotmail.com. Oplyst venligst, om du er transplanteret, 
dialysepatient eller andet. 

8. november, kl. 19-21.30: Temaaften om nyresten. Klinisk lektor, 
overlæge, Ph.D Allan Maltha Ryhammer tilknyttet Nyrestensteam-
et urinvejskirurgi, Skejby sygehus, holder oplæg om nyresten, sten-
danner, hvordan det opstår, og hvad man kan gøre. Det foregår 
på Skejby sygehus, lokale 4, G6, G205. Tilmelding senest den 28. 
oktober til Ann Bellis Hansen på hansenann@hotmail.com, skriv 
nyresten i emnefeltet.

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, Mols Bjerge, 
Mariager. På vejen derop er der frokost på Hvidsten Kro. Over-
natning på Hotel Kystvejens Konferencecenter.
18. september, kl. 16:  Møde i samværsgruppen for transplan-
terede på Kolding Akut Sygehus. Tilmelding til Bjarne Kristof-
fersen på tlf. 20 45 10 29.
7. november, kl. 14:  Møde i samværsgruppen for p-dialysepa-
tienter og pårørende. Mødet er hos Vita Jensen, Elmevej 7, Vejle. 
Tilmelding til Vita på tlf. 21 75 50 34.
3. december: Julekomsammen på Fuglsangcentret i Fredericia. 
Invitation udsendes i kredsbladet til efteråret.

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

12. oktober, kl. 19: Temaaften med jægersoldat. Lars Møller tid-
ligere jægersoldat vil fortælle om, hvordan man som jægersoldat 
håndterer forskellige situationer, også hvor det virkelig gælder. 
Det foregår på Vindrosen.
9. december: Julefrokost på Sydvesten i Esbjerg.

Sønderjylland 
Kredsformand: Edith Nielsen, tlf. 41 42 36 21, 
mail: edithnielsen@danbonet.dk.
www.nyreforeningen.dk/soenderjylland

14. oktober: Vi håber i år at kunne deltage i organdonationsda-
gen, som foregår den 14. oktober.

lokalt nyt

10
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1. november: Lotto på dialyseafdelingen, Sønderborg Sygehus.
8., 9. og 10. december: Lucia-optog. Traditionen tro har vi Lu-
cia-optog på Dialyseafdelingen 4 gange i løbet af weekenden.
16. december: Tombola på Gågaden i Sønderborg. Som noget 
nyt stiller vi op med en Tombola. Der vil være gode chancer for 
at støtte Nyreforeningen og vinde søde julegevinster m.m.

Fyn 
Kredsformand: Karin Wermuth, tlf. 31 23 37 35, 
mail: trunte-1973@hotmail.com.
www.nyreforeningen.dk/fyn

7. oktober, kl. 11: Kreds Fyn inviterer medlemmer til Brunch og 
Bowling. Læs mere om arrangementet i kreds Fyns sommerblad. 
Tilmelding til Karin Wermuth på 31 23 37 35, senest 1. september.
3. december: Juletræsfest. Den årlige Juletræsfest foregår i år i 
nye lokaler. Læs mere i kreds Fyns efterårsblad, der udkommer 
1. oktober.

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

November: Kreds Vestsjælland afholder julefrokost i slutningen 
af november. Læs mere i det lokale kredsblad.

Storstrømmen 
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

Alle arrangementer vil blive annonceret på Roskildekredsens 
side på Nyreforeningens hjemmeside.

Nordsjælland 
Kredsformand: Bent Nielsen, tlf. 45 82 14 00, 
mail: bellisbakken@mail.dk.
www.nyreforeningen.dk/nordsjaelland
12. august: Sommerfest i netværksgruppen hos Joy i Helsingør. 
Nærmere info på Facebook. 
3. oktober, kl. 18: Bowling ved Big Bowl i Hillerød, tilmeldings-
frist den 1. september.
28. oktober, kl. 15-19: Fællesmøde for nyresyge og pårørende 
ved Frivilligcenter, Hillerød. Program kan ses på hjemmesiden, 
når tiden nærmer sig. Der vil blive serveret en let anretning til 
at slutte af på.
25. november, kl. 12-16: Julefrokost på Blovstrød Kro. 
Læs mere om alle arrangementer i næste kredsblad.

Københavns omegnskreds 
Kredsformand: Lis Videbæk, tlf. 46 56 14 54, 
mail: lv.flong@webspeed.dk.
www.nyreforeningen.dk/koebenhavns-omegn

Møder i samværsgruppen: Samværsgruppen mødes efter som-
merferien, tirsdag den 5. september. Derefter er datoerne, tirs-
dag 3. oktober, tirsdag 7. november og tirsdag 5. december, i 
Kulturhuset, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup. Der kan man få en 
snak med ligestillede og få inspiration til et godt liv som nyre-
patient eller pårørende. Der startes kl. 18.30 med smørebrød, 
og der er hyggeligt samvær til kl. 21.30.  Tilmelding senest uge-
dagen før til Lis Fransen på telefon 61 67 36 58, eller på mail 
lfmosebuen@gmail.com
23. september: Sensommertur til Arbejdermuseet. Vi mødes 
uden for museet, Rømersgade 22 København K. Der vil være 
rundvisning og derefter frokost. Nærmere om tilmelding i 
kredsbladet.
24. oktober: Temaaften: Sover du godt om natten? Du kan se 
frem til at blive klogere på, hvordan man kan få en god/bedre 
nattesøvn. Aftenen finder sted i Tåstrup Kulturhus. 
25. november: Julestuen. Sæt X i kalenderen allerede nu til jule-
stuen. Så får du en god start på julemåneden. Glostrup Bibliotek. 
Læs mere om alle arrangementer i kredsbladet.

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

18. september, kl. 17: Rundvisning på Assistens Kirkegård. 
Måtte Nørrebro tælle sine døde med, ville det være landets ån-
delige centrum. Pris: kr. 40,- inkl. en sandwich og en vand. Til-
melding senest 10. september 2017.
29. oktober 2017, kl. 13: Den Hirschsprungske samling. Shira, 
der er ekspert i familien Krøyer’s kunst, viser rundt. Pris: GRA-
TIS – Husk at tilmelde dig senest 22. oktober 2017
5. december 2017, kl. 17.00: Vi spiser sammen. Vi laver spæn-
dende og nyrerigtig mad. Gratis deltagelse. Sigurdsgade 26, 2200 
København N. Gode parkeringsforhold i gården.
9. december, kl. 13: Årets julefrokost med julemand og gaver. 
Kirkebjerg Alle 57, Vanløse. 

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
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Mad

Overvægt er forbundet med en række risici ved transplantation, det kan derfor  
være nødvendigt med vægttab. Her får du gode råd til, hvordan du taber dig forud  
for transplantationen.

AF KLINISKE DIÆTISTER KIRSTEN BUHL, KOLDING SYGEHUS, OG RANDI FOGTMANN, SØNDERBORG SYGEHUS* 

Gode råd 
til vægttab før transplantation

Der vil for de allerflestes vedkommende 
være et krav om, at BMI ikke overstiger 
30-33 før henvisning til transplantations-
udredning. Body Mass Index er en mate-
matisk formel for sammenhæng mellem 
vægt og højde. Formelen er vægt divide-
ret med højde gange højde. For eksempel 
80 kg/1,80 m x 1,80 m = 25.

Mange fordele ved vægttab
Vægttab inden transplantation nedsæt-
ter risikoen for komplikationer. Ved 
overvægt er der øget risiko for sårinfek-
tioner, øget risiko for blødning samt øget 
belastning af hjertet. For patienter med 
et normalt BMI er der en dokumenteret 
reduceret risiko for disse komplikationer. 
Helingsprocessen er også markant for-
bedret.

Styr på motivationen
Har du ikke motivationen for vægttab, er 
det svært at ændre på noget som helst. Så 
tag et valg, og bestem dig, for at du VIL 
det. Der vil være dage, der er sværere end 
andre, og skulle du falde i, så undgå at 
spilde tiden med dårlig samvittighed - og 
hop på hesten hurtigst muligt igen. Hav 
fokus på, hvad formålet med vægttabet 
er - du kommer på transplantationslisten!

Efter transplantationen vil du få:
- bedre livskvalitet
- mere frihed
- større velvære
- mere overskud
OG du slipper for de mange kost –og væ-
skerestriktioner.

Rent psykologisk er det taktisk at lade alt 
være tilladt, men i begrænsede mængder.

Mad og vægttab
Du kan som nyrepatient ikke altid følge 
de officielle anbefalinger for vægttab. En 
moderat til svært nedsat eller manglende 
nyrefunktion medfører ophobning af 
nedbrydningsprodukter fra fødevarerne 
som affaldsstoffer i kroppen. Det betyder, 
at den kost, du skal spise for at tabe dig, 
eventuelt skal kombineres med protein-, 
fosfat -og/eller kaliumreduceret diæt.

”Det handler 
primært om at spise 

mindre, end din krop 
forbrænder.”

*Randi Fogtmann er desværre afgået ved døden. Randi har gennem årene skrevet flere artikler til Nyrenyt, 
og vi har i Nyreforeningen været glade og taknemmelige for samarbejdet. Nyreforeningen kondolerer.
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Gode råd 
til vægttab før transplantation

1  Vigtigst af alt er at spise 
mindre portioner fordelt ud 
over dagen. 

Dagligt at få 3 hovedmåltider og 2-3 mel-
lemmåltider. Hvis du normalt kun spiser 
2-3 gange om dagen, og du får fosfatbin-
dere, kan der være behov for en anden 
fordeling af fosfatbinderne. Tal med dine 
behandlere om dette. Start dagen med at 
spise morgenmad, da denne sætter din 
forbrænding i gang. Hyppige små målti-
der hjælper dig til, at dine portioner ikke 
bliver for store, og du minimerer risikoen 
for impulsspisning.

2    Spar på al slags fedt, det vil 
sige, undvær evt. fedtstof på 
brødet eller brug minarine i 
stedet for smør, se faktaboks.

Vælg magert kød og pålæg med maks. 
10 % fedt. Undgå pålæg med tilsat fosfat, 
og brug meget gerne rester fra den var-
me mad som pålæg. Der er både min-
dre fosfat og mindre salt i. Brug gerne 
friskost som rygeost, hytteost, pikantost 
o.l., vælg light produkter. Begræns ma-
yonnaise og remoulade. Spis gerne fisk, 
både varm og kold. Undlad at panere 
fisk. Fede fisk er ok, men pas igen på 
med mængderne.

3  Spis grøntsager dagligt og 
gerne til både varm og kold 
mad. Grøntsager mætter godt 
og giver et stabilt blodsukker.

Har du problemer med for meget kalium 
i blodet, er det vigtigt, at grøntsagerne til-
beredes korrekt.

Det vil sige, de skæres ud i mindre styk-
ker og koges i rigeligt vand tilsat salt. Rå 
grøntsager bør i givet fald begrænses til 
maks. 100 g. Begræns frisk frugt til maks. 
1-2 stykker (100-200 g) dagligt, dog kun 
100 g hvis kaliumproblemer. Undgå tør-
rede frugter som rosiner, svesker o.l., da 
der er både meget kalium og mange kalo-
rier i tørret frugt.

4  Vælg fuldkornsprodukter som 
rugbrød og grovbrød, da det 
mætter meget bedre end det 
hvide brød. 

For år tilbage var der begrænsninger på, 
hvor meget rugbrød der blev anbefalet, 
hvis fosfat i blodet lå for højt. Det viser 
sig imidlertid, at for at blive mæt af det 
hvide brød, skal der indtages meget mere, 
så derfor er det ok at spise rugbrød i dag. 
Undgå dog brød, hvor der er tilsat klid og 
frø, se faktaboks.

Ved ris og pasta, hvis der ikke er fosfat 
-og kaliumproblemer, vil det være fint at 
vælge brune ris og grov pasta. Er der pro-
blemer med fosfat og kalium, er du nødt 
til at vælge hvide ris, almindelig pasta el-
ler couscous. For at blive mæt er det nød-
vendigt med kogte grønsager.
Spis gerne kartofler, men det er ikke kar-
toflerne, der skal fylde mest på tallerke-
nen. Derfor anbefales at supplere med 
grøntsager.

5  Begræns sukker og søde sager.
Når trangen melder sig, så vælg med 
omhu, og begræns det. Undgå at købe på 
tilbud, og køb kun små mængder. Drop 

alt om kæmpeposer af slik, men køb kun 
det, du har bestemt dig for vil være ok at 
spise.

Det kunne f.eks. være en god flødebol-
le, en lille pose vingummi, bolsjer eller en 
sodavandsis. 

Er det kage, kunne det være 1 lille styk-
ke gærkringle, et par marengs eller hon-
ningkager.

Lidt popcorn eller saltstænger er en 
mulighed, men det giver ofte anledning 
til øget tørst. Så hvis du har væskerestrik-
tioner, er det ikke det bedste valg.

6   Sluk tørsten i vand. 
Kom evt. frugtstykker i: melon, citrus-
frugt, mynte, granatæble m.fl.

7  Undgå eller begræns indtaget 
af alkohol. 

Alkohol giver næsten lige så mange kcal 
som fedt!

Tip: Motion giver større vægttab
Kombinationen af motion og diæt giver 
større vægttab end diæt alene, alle former 
for bevægelse og motion øger forbræn-
dingen. Nedenstående link viser, hvor 
meget selv små ændringer betyder.

http://altomkost.dk/fileadmin/user_
upload/altomkost.dk/Filer/Downloads/
Pdf/Sa___meget_energi__bruger_du__
na__r_du_dyrker_motion__voksne_.pdf

Og husk! Du kan altid blive henvist til en 
klinisk diætist, som kan vejlede og støtte 
dig i at opnå det ønskede vægttab. 

 Fedtstof Kalorier fra fedt på 1 uge Gennemsnit pr. dag 

4 halve rugbrød dagligt og 1 rundstykke  
i weekenden smør på al brød 200 g 1360 kcal 195 kcal

4 halve rugbrød dagligt uden smør og  
1 rundstykke i weekenden med smør 15 g 105 kcal 15 kcal

100 g Kostfibre Fosfat
Fuldkornsrugbrød  8-9 g 150 -160 mg
Franskbrød 4 g 125-160 mg

Smør: Du kan spare mange kcal. ved at undlade smør på brødet i det daglige

Kornprodukter: 

7  G O D E  R Å D



14

SICILIA

ALCAMOVALDERICE
FAVIGNANASpecialiserede nefrologer og sygeplejere;

Kunstige nyrer af typen Fresenius 5008
Flersproget personale (engelsk og tysk, spansk, hollandsk);
Gratis transport til og fra dialysecentret;
Morgenmad og eftermiddagssnack til disposition under 
hæmodialysebehandlingen.

www.dialisimucaria.it

Hæmodialysecentrene tilhørende dr. Mucaria: 
Viale Europa 23 - 91019 - Valderice (TP - ITALIEN) - Tlf. +39 0923 836440 - Fax +39 0923 833333

Corso Generale Medici 148 - 91011 Alcamo (TP - ITALIEN) - Tlf. +39 0924 502366

*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 hvad der ikke 
ududtrykkeligt er beskrevet i tilbuddet.

Ferier for hæmodialysepatienter

på Sicilien (Italien) GRATIS
Vi accepterer det europæiske EHIC forsikringskort
som betaling for hæmodialysebehandling.

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

eller skriv til os på

info@dialisimucaria.it

+39.0923.836.440

1
FERIEUGE

GRATIS 
LEJLIGHED*

GÆLDER 
FRA 1/1/2017 TIL 30/6/2017 OG
FRA 1/10/2017 TIL 31/12/20172-4

FERIEUGER

GRATIS
LEJLIGHED + FLYREJSE*

GÆLDER 
FRA 1/1/2017 TIL 30/6/2017 OG
FRA 1/10/2017 TIL 31/12/2017 1-4

MÅNEDERS OPHOLD

GRATIS 
LEJLIGHED + FLYREJSE*
FOR DIG OG EN LEDSAGER

GÆLDER 
FRA 1/1/2017 TIL 30/6/2017 OG
FRA 1/10/2017 TIL 31/12/2017

MUCARIA DIALYSECENTER
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Som tidligere år præmieres 
vinderne således:

1. pladsen 10.000 kr.
2. pladsen 5.000 kr.
3. pladsen 3.000 kr.

Tillykke til de tre vindere og stor ros til alle, 
der har solgt lodsedler. Det er så flot gået.

Vi glæder os til at offentliggøre det fær-
dige regnskab til december.

Landet over har fantastiske ildsjæle fra 
marts til juni på gader og stræder udbredt 
kendskabet til nyresygdom og nyresyges 
vilkår ved at sælge lodsedler for Nyrefor-
eningen.  

Vi vil her benytte lejligheden til at sige en 
stor tak til alle, der støttede op om lotte-
riet ved enten at købe lodsedler eller ved 
at sælge lodsedler til gavn for alle berørt 
af nyresygdom i Danmark.

”Vi kunne ikke gennemføre det uden jeres 
engagement, og I gør alle en kæmpe forskel. 
Det årlige lotteri er en kerneaktivitet for Ny-
reforeningen, som både er med til at sikre 
foreningen vigtige midler, der er altafgøren-
de for vores virke, og som samtidig er med 
til at skabe opmærksomhed på, hvad det be-
tyder at være ramt af nyresygdom,” udtaler 
Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

Lotteriet afvikles hvert forår. Det revide-
rede regnskab vil blive offentliggjort til 

En stor tak for støtten  
til lotteriet 2017

december 2017 på Nyreforeningens hjem-
meside.

Flotte resultater i alle dele  
af landet
Alle dele af landet har været stærkt enga-
geret i lotteriet, og det kan ses på resul-
tatet af DM i lodseddelsalg. Vi håber, de 
flotte resultater i DM er en tendens, der 
vil afspejle sig i det samlede salgstal.

Med 3250 solgte lodder løber boligfor-
eningen Kanalen fra Fyn af med sejren 
i DM i lodseddelsalg. På en impone-
rende andenplads kommer Amager SK 
Håndbold fra København/Frederiks-
berg med 2680 solgte lodder. Ikke alene 
har amarkanerne solgt flere lodder end 
sidste års vinder, hele salget er tilmed 
foregået siden midten af maj. Også i 
det jyske har der været godt gang i sal-
get – årets tredjeplads går til Kjellerup 
Idrætsforening i Midtjylland, der har 
solgt 2250 lodder. 

Nyreforeningen siger her en stor tak til alle, der støttede op om lotteriet. Vi glæder os 
til at kunne offentliggøre det samlede resultat af lotteriet til december.

Vi kunne ikke 
gennemføre det uden 

jeres engagement,  
og I gør alle en kæmpe 

forskel.” 
Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

“

Her ses Amager SK Håndbold, som kom på en flot andenplads.
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Når sygdommen rammer, vil de fleste af os opleve at blive slået ud af kurs. Familie, 
kærester, venner og andre pårørende bliver ofte en essentiel del af sygdomsforløbet 
og ønsker at hjælpe den nyresyge. Nyreforeningen har undersøgt, hvordan medlem-
mer og støtter oplever dét at være pårørende til en nyresyg – resultaterne viser et 
behov for mere inddragelse og hjælp til de pårørende. 

AF CAMILLA JAKOBSEN, AKADEMISK PRAKTIKANT 

Selvfølgelig er det vigtigt også at  
inddrage og hjælpe de pårørende

ARTIKLERNE I DETTE TEMA SÆTTER FOKUS PÅ PÅRØRENDE OG DE BEHOV, MAN KAN HAVE SOM 
PÅRØRENDE TIL EN NYRESYG. I ARTIKLERNE VIL DU FINDE VIDEN, GODE RÅD OG REDSKABER, 
DER KAN GØRE DET EN SMULE NEMMERE AT VÆRE PÅRØRENDE.

”Selvom vi er ret nye i forløbet, manglede 
vi i dén grad information omkring det at 
være i dialyse for bedre at kunne hjælpe 
vores nyresyge”. Sådan forklarer en pårø-
rende sin oplevelse med behandlingen i en 
rundspørge blandt 334 pårørende til nyre-
syge, udført af Nyreforeningen i april 2017.

Rundspørgen viser, at mange pårørende 
har samme oplevelse: to ud af tre føler sig 
ikke ordentlig klædt på i rollen som på-
rørende.

”Tallene er dybt bekymrende. De pårøren-
de er ofte dem, som kender den syge bedst, 
og er derfor en vigtig ressource i behand-
lingen af den syge. Derfor er det ikke godt 
nok, at mange pårørende ikke føler, de har 
muligheden for at hjælpe den syge,” siger 
Jan Jensen, souschef i Nyreforeningen.

Årsagen til, at de pårørende ikke føler sig 
ordentlig klædt på, giver rundspørgen ikke 
et komplet billede af. Én årsag kan være, 
at mange pårørende ikke føler sig medind-
draget og informeret om behandlingen: 
hver tredje oplever fx ikke at blive inddra-
get i samtalerne mellem læger, sygeplejer-
sken og patienten på dialyseafsnittet. 

”For at kunne hjælpe den syge er det vig-
tigt, at man som pårørende har en forståel-
se for sygdommen og forløbet. Det kræver, 
at de pårørende bliver inddraget fx i sam-
talerne,” forklarer Jan. 

Samtidig viser rundspørgen også, at stort 
set alle de pårørende ønsker at blive ind-
draget og informeret. Derfor er rund-
spørgens resultater et udtryk for, at de 
pårørende i højere grad bør inddrages og 
klædes på. 

Følelse af at være velkommen
Men rundspørgen viser også, at de pårø-
rende er positive omkring forholdene på 
afsnittene: de føler sig velkomne, og mere 
end tre ud af fire mener, at de kan komme 
og gå, som de vil på dialyseafsnittet.
”Det er vigtigt, at man ikke føler sig til be-
svær som pårørende, når den nyresyge er 
indlagt eller i behandling, for så bliver det 
sværere for den pårørende at hjælpe den 
syge. Derfor er det dejligt, at så mange på-
rørende føler sig velkomne,” afslutter Jan.

Nyreforeningen arbejder for 
bedre vilkår til pårørende
Nyreforeningen tager undersøgelsens re-

sultater alvorligt og vil arbejde for bedre 
vilkår og flere redskaber til de pårørende 
på hospitalerne.

Har du behov for hjælp eller sparring, er 
du velkommen til at benytte dig af Ny-
reforeningens tilbud: ring fx til Nyrelin-
jen eller socialrådgiveren og få en snak 
om din situation. Du kan også deltage i 
foreningens kurser og lokale kredsarran-
gementer. Se en oversigt over alle tilbud-
dene på Nyreforeningens hjemmeside. 

HVAD KAN DU GØRE  
SOM PÅRØRENDE
 •  Erkend, at sygdommen er 

noget, du skal forholde dig til 
resten af livet.

•  Bliv klogere på sygdommen:  
 Undersøg og stil spørgsmål.

•  Vær til stede og lyt til hinan-
den. 

•  Sørg for hjælp om nødvendigt. 
•  Husk, at livet er mere end  

sygdommen.

TEMA: Pårørende har også brug for hjælp
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Er du tæt på en, som har brug for hjælp 
i hverdagen på grund af fx nyresygdom, 
så ved du, at det kan være en ekstremt 
krævende opgave. Både at yde den bedste 
hjælp, og at få tid til dit eget liv. Relabee 
er en gratis, praktisk app, der hjælper dig 
med de mange opgaver, du har som pårø-
rende. Nyreforeningen har et samarbejde 
med Relabee.

”Når en familie eller nære relationer ram-
mes af sygdom, har man brug for at fo-
kusere sin opmærksomhed på sig selv og 
de mennesker, man holder af. Det bliver 
utrolig vigtigt, at planlægning kan gøres 
nemt og overskueligt. Det er tilmed en 
stor fordel, hvis ens nærmeste har nem 
adgang til at vide, hvordan man har det, 
og hvordan de kan hjælpe én. Det er præ-
cis den opgave, Relabee løser,” forklarer 
Marike Nielsen, produktansvarlig fra Re-
labee.

Relabee er udviklet på bagrund af 
mange samtaler med pårørende om deres 
behov. Download Relabee til iPhone i Ap-
pStore og til Android i GooglePlay. 

Besøg http://relabee.com/
downloadnyreforeningen/

”Hvem henter Lise på 
sygehuset?”
Der er mange informationer at holde styr 
på under et sygdomsforløb. Derfor er det 
vigtigt at gemme al viden vedrørende syg-
dommen et sted. Ideen bag Relabee er at 
skabe en platform, hvor man nemt kan 
kommunikere, dele viden og få overblik 
over forløb, aftaler og opgaver - et prak-
tisk redskab for alle i forløbet.

Det fungerer på den måde, at du opret-
ter et forløb og inviterer de personer, som 
skal involveres, med i forløbet. Herefter 
kan du koordinere alle aftaler, opgaver og 
samle viden i appen. Hvem henter Lise 
på sygehuset på torsdag? Hvornår er næ-
ste kontrol? Hvad sagde lægen om brug 
af panodiler eller anden smertestillende 
ved sidste konsultation? Det er eksempler 
på den planlægning, der bliver nemmere 
med Relabee ved hånden.

Relabee-app’en er gratis. Du kan invitere 
et ubegrænset antal deltagere til dit net-
værk. Det er kun, hvis du tilkøber profes-
sionelle services igennem Relabee, at det 
koster noget.

Få hjælp til at hjælpe 
med Relabee-appen
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Relabee er en gratis, praktisk app, som hjælper 
dig med at hjælpe – så det bliver lidt nemmere at 
være pårørende. Med appen kan du få overblik 
over forløb, konsultationer, opgaver og kontakten 
med andre pårørende, så du ikke er helt så alene 
i forløbet. Du kan selvfølgelig også bruge Relabee, 
hvis det er dig, der er ramt af sygdom.

AF PUK HOLM HANSEN, KOMMUNIKATIONSKONSULENT
Du opretter et 

forløb og inviterer 
de personer, som 

skal involveres, med 
i forløbet. Herefter 
kan du koordinere 
alle aftaler, opgaver 

og samle viden  
i appen.

HVAD KAN DU MED 
RELABEE-APPEN?
 
Slut med at ringe rundt til alle
– Relabee gør det muligt at in-
formere alle på en gang
Slut med at huske på mødetider 
og steder – Relabee samler det 
hele i en behandlingskalender
Slut med at bøvle med praktiske 
gøremål – Relabee gør det nemt 
for netværket at hjælpe til
Slut med at gå glip af profes-
sionel hjælp – Relabee samler de 
mest relevante tilbud til dig
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TEMA: Pårørende har også brug for hjælp

Komiteen for Sundhedsoplysning har udgivet  
denne bog, først og fremmest som supplement til  
en række kurser: ”Lær at tackle…”. Kurserne udbydes 
i kommunalt regi flere steder i landet og henvender 
sig til pårørende til langvarigt syge.

JETTE THAARUP, MEDLEM AF NYREFORENINGENS PÅRØRENDEUDVALG

ANMELDELSE AF BOGEN:  
” Lær at tackle hverdagen  
som pårørende”

Bogen kan bruges af alle pårørende, enten 
ved gennemlæsning eller som opslags-
bog. Den er udgivet med støtte fra Sund-
heds- og Ældreministeriet.

I bogen beskrives en masse forskellige 
problemstillinger, man kan stå overfor 
som pårørende – lige fra økonomiske, 
praktiske problemer over følelsesmæssige 
til sundheds- og helbredsmæssige proble-
mer. Bogen er skrevet i et enkelt, letfor-
ståeligt sprog.

Bogen er opdelt i kapitler og afsnit, der 
gør den oplagt at bruge som opslagsværk. 
Ud over en fyldig indholdsfortegnelse er 
der også et stort stikordsregister bag i bo-
gen.

Hvilke valgmuligheder har man, 
og hvor kan man søge hjælp?
De første kapitler opridser forhold om-
kring forskellige typer af pårørende, og 
hvilke reaktioner man som pårørende 
kan få, afhængigt af hvilken sygdom man 
skal forholde sig til. Der bliver brugt en 
del spalteplads på beskrivelser af demens-
sygdomme og andre psykiske lidelser, og 
der er stor fokus på personlighedsæn-
dringer hos den syge. 

Der fortælles om regler og rammer i 

det danske sundhedssystem. Man kan 
læse om, hvilke valgmuligheder man har 
i forskellige situationer, hvor og hos hvem 
man kan søge hjælp. Ligeledes kan man 
læse om, hvilke ”faresignaler” man skal 
være opmærksom på hos sig selv og an-
dre pårørende.

Find løsninger 
De næste kapitler giver anvisninger på 
problemløsning og handlingsplaner, 
som kan hjælpe med at håndtere alt fra 
psykisk ”ubehag” til fysisk sygdom hos 
den pårørende. Der er afsnit med forslag 
til afspændings-teknikker, alkohol og 
medicin som dulmende midler (og faren 
derved), sund mad og fysisk aktivitet. 
Alt bliver beskrevet helt ned i detaljer og 
meget konkret.

Endelig er der henvisning til en lang 
række ressourcer i form af hjemmesider 
og litteratur.

Bogen kan bruges som opslagsværk, 
men den kan også bruges aktivt, idet der 
er flere steder, hvor man kan beskrive sin 
egen situation, enten som ”huskeseddel” 
eller som led i de overvejelser, man som 
pårørende gør sig. Den er meget pædago-
gisk i sine anvisninger.

 

Bedst som praktisk opslagsværk, 
men har man overskuddet til at 
bruge den?
Jeg kan godt frygte, at de færreste, som 
står i en kaotisk situation som pårørende 
til en meget syg person, vil have det for-
nødne overskud til at bruge bogen. Jeg 
har læst bogen retroperspektivt, idet min 
mand døde for 1½ år siden, men når jeg 
tænker tilbage, tror jeg ikke, at jeg ville 
have haft ro til at sætte mig ned og læse/ 
bruge denne bog. Det skal dog ikke af-
holde mig fra at sige, at der er mange gode 
synspunkter og anvisninger at hente, hvis 
man har brug for det. Jeg vil dog klart 
anbefale, at man bruger den som opslags-
bog.

HER KAN DU FINDE DEN
 ”Lær at tackle hverdagen som 
pårørende” blev udgivet i efter-
året 2016. Bogen koster 120 kr. 
og kan bestilles hos Komiteen 
for Sundhedsoplysning på 
www.kfsbutik.dk

Fo
to

: K
om

it
ee

n 
fo

r 
Su

nd
he

ds
op

ly
sn

in
g



NYRENYT • NR. 3 • SEPTEMBER 2017 19

Dine rettigheder: 

Kan jeg få tilskud til tandbehandling?
GRØN   Så får du tilskud til en tandrens-

ning om året. Derudover får du tilskud til 
en såkaldt statusundersøgelse og eventu-
elle røntgenundersøgelser, der er nødven-
dige i forbindelse med statusundersøgelsen.

GUL  Så får du tilskud til mere end en 
tandrensning om året. Tandlægen vurde-
rer, hvor mange der er behov for. Derud-
over kan du få tilskud til de nødvendige 
undersøgelser og behandlinger.

RØD  Så får du tilskud til nødvendige, 
forebyggende og kontrollerende under-
søgelser og behandlinger, herunder antal 
påkrævede tandrensninger. Tandlægen 
vurderer, hvad der er nødvendigt. For at 
komme i rød gruppe skal du have aktiv 
sygdom f.eks. paradentose i tænder, tand-
kød eller mundhule. Derudover har tand-
lægen vurderet, at du ikke selv er i stand 
til at gøre det bedre, f.eks. fordi du har en 
generel sygdom eller får medicin, som gi-
ver behov for hyppigere tandlægebesøg. 

Husk at fortælle din tandlæge, du har en 
nyrelidelse. Det er vigtigt, når tandlægen 
skal vurdere din tandsundhed og risi-
kofaktorer, samt hvor meget du selv har 
mulighed for at forebygge og forbedre din 
tandsundhed.

Patienter med paradentose bliver til-
budt et nyt og mere systematisk forebyg-
gelse- og behandlingsforløb.

Børn og unge 
Det er gratis at gå til tandlægen for børn 
under 18 år. Ligeledes er der større tilskud 
til diagnostiske grundundersøgelser og 
statusundersøgelser for unge mellem 18 
og 25 år.

Tilskud fra kommunen 
Mulighederne for at få hjælp fra kom-
munen til din egen betaling er yderst be-
grænset. Du kan søge om hjælp gennem 
Aktivlovens § 82 og 82 a, men i praksis 
er det kun mennesker med en meget lille 
indtægt, der kan få hjælpen. Kommunen 
foretager en vurdering af dine indtægter 
og udgifter. Hvis du er studerende, skal du 
have opbrugt din mulighed for studielån.

Er du folkepensionist og førtidspensio-
nist (tilkendt før januar 2003) kan du ikke 
søge efter Aktivlovens § 82 og 82 a. Så kan 
du i stedet søge om helbredstillæg og per-
sonligt tillæg, hvilket dog er afhængigt af 
dine indtægts- og formueforhold.

Du kan ikke få tilskud til tandbehand-
ling som en handicapkompenserende 
medudgift efter Servicelovens § 100, da be-
handlingsudgifter ikke dækkes over denne 
paragraf.

For at kunne komme på transplantati-
onslisten til en ny nyre må man ikke have 
nogen former for infektioner, og man skal 
altid have foretaget en tandlægeunder-
søgelse. Man kan fra regionen få dækket 
den mest nødvendige tandlægebehandling 
f.eks. udtrækning af en tand. Der ydes ikke 
hjælp til tandimplantater og lignende.

Tjek tandlægepriserne
På sundhed.dk kan du sammenligne pri-
ser på behandlinger hos tandlæger i hele 
landet. Du kan sammenligne forskellige 
behandlinger f.eks. en rodbehandling, en 
krone eller en tandfyldning.

På Tandlægeforeningens hjemmeside 
kan du læse, hvor meget der ydes i tilskud 
til de forskellige former for tandbehand-
ling.

De fleste af os synes nok, 
det er dyrt at gå til tand-
lægen, og for mange nyre-
syge kan det blive en stor 
udskrivning at komme en 
tur i tandlægestolen. Men 
hvad er mulighederne for 
at få tilskud?
AF JAN JENSEN, SOCIALRÅDGIVER

Mange nyresyge anbefales af sundheds-
mæssige årsager at gå til tandlægen hver 
3-4 måned. Nyresyge, der har været i 
dialyse i flere år, kan opleve tænder, der 
smuldrer, syreskader og hyppigere ten-
dens til huller i tænderne. Ligeledes kan 
der for transplanterede som følge af me-
dicinen være risiko for, at tandkødet vok-
ser samt andre tandproblemer.

Den nuværende social- og sundheds-
lovgivning giver kun i begrænset omfang 
mulighed for økonomisk hjælp til tand-
behandling.

En af Nyreforeningens politiske mær-
kesager er, at der kommer et årligt loft for, 
hvor meget en nyresyg med betydelige, 
dokumenterede tandproblemer skal be-
tale for tandbehandling.

Generelt tilskud via regionen – 
er du grøn, gul eller rød?
Tandlægen skal ud fra en vurdering af din 
tandsundhed placere dig i grøn, gul eller 
rød risikogruppe. Det er risikogruppen, 
der er bestemmende for, hvor meget du 
kan få i tilskud. Tilskuddet er uafhængigt 
af dine indtægts- og formueforhold.

Husk at fortælle din tandlæge, du har en nyrelidelse. Det er vigtigt,  
når tandlægen skal vurdere din tandsundhed og risikofaktorer.
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etisk råd

Etisk Råd vil muliggøre  
anonym organdonation
Etisk Råd anbefalede for nylig, med 14 stemmer for og 3 imod, at anonym donation af 
nyre er etisk forsvarligt. Dermed er de sidste ord i et langt kapitel sandsynligvis sagt.

AF JAN RISHAVE, FORMAND FOR NYREFORENINGEN

Det kræver nemlig ingen ny lov eller lov-
ændring at indføre anonym donation - og 
det er i virkeligheden nemt. På Skejby 
Sygehus finder man et lille kontor, hvor 
to mennesker administrerer stamcelledo-
nationen i Danmark. Stamcelledonation 
kræver langt større forenelighed end or-
gantransplantation, og donorerne er ano-
nyme, hvis de ønsker at være det.

Det eneste, indførelse af anonym donati-
on af nyre kræver, er en instans, som kan 
erklære donoren habil. Mon ikke der er 
en psykolog eller en psykiater, som kan 
autoriseres til den opgave?

Ironisk nok kan vi, hvis de danske læ-
ger er hurtige, lige akkurat nå at indføre 
anonym donation af nyre, inden vi får det 
indført ”ad bagvejen”. Sverige har nemlig 

indført det, og via samarbejdet i Scandia-
transplant er det faktisk på vej.

Alt tyder altså på, at der allerede er ano-
nyme nyrer på vej til danske patienter!

Hvor mange vil få anonyme 
nyrer?
Det store spørgsmål er nu, hvor mange 
der kan se frem til at blive hjulpet med 
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anonyme nyrer. Anslået lige her og nu, så 
drejer det sig måske om 2-3 patienter om 
året. Jeg tror dog, det vil gå som i England, 
hvor der det første år blev transplanteret 5, 
og efter nogle få år er det blevet til 65. Jeg 
tror, flere vil overveje anonym donation, 
når de hører, at det er muligt.

En skelsættende forandring
På kort sigt er det måske en mindre æn-
dring, men på lang sigt vil det blive en 
principiel og skelsættende ændring. Med 
indførelsen af anonym donation af nyre er 
der nemlig ikke længere grund til at tale 
om, hvem der kan få lov til at donere til 
hvem. Det handler ikke længere om at 
være i familie, være nært eller fjernt be-
slægtede, bo i nærheden af hinanden, ar-
bejde sammen, kende hinanden eller blot 
indgå i samme bekendtskabskreds. Alle 
disse relationer er ikke længere nødvendi-
ge. Væk med ord som ”nært-nok-princip” 
og ”familienyre”.

Nu kan alle, der ønsker det, blive nyre-
donorer. Altså registrerede som sådan, vel 
at mærke.

Slut med at få den næstbedste 
nyre
Om nogle år vil vi se tilbage på alle de 
overvejelser, vi gjorde os om, hvem der 
kunne få lov til at donere en nyre til hvem. 
Nogle vil grine, andre vil græde. De so-
ciale relationer har nemlig i alt for mange 
tilfælde været afgørende for valg af donor 
til den enkelte patient. Den enkelte patient 
har på grund af disse begrænsninger ikke 

altid fået indsat den bedst egnede nyre, 
fordi den bedst egnede nyre befandt 
sig uden for de sociale kriteriers ræk-
kevidde.

Med afskaffelsen af de sociale kri-
terier kan lægerne nu koncentrere sig 
om at matche donor og patient ud 
fra lægefaglige kriterier. Blodtyper og 
vævstyper – jo flere der matcher jo 
bedre. Resultaterne vil vi se hurtigt i 
form af patienter, som ikke skal im-
mundæmpes så meget, og på længere 
sigt i form af patienter der bevarer de-
res transplanterede nyre i mange år.

Den store løsning er ét 
samlet optageområde
Det større fokus på bedste lægefaglige 
match vil nok også føre til afskaffelse af 
den geografiske begrænsning. Danmark 
er i dag opdelt i tre transplantationsom-
råder, Sjælland, Syddanmark og Midt/
Nordjylland. Forunderligt nok udveksles 
kun cirka hver 5. nyre på tværs af disse 
grænser. 4 ud af 5 nyrer går til patienter 
i det område, hvor de bliver fundet. Dette 
giver ikke altid et perfekt patient-match, 
hvilket medfører mere immundæmpende 
medicin.

Nyreforeningen foreslår, at Danmark 
bliver samlet i ét optageområde, så den 
rigtige nyre fra Gedser måske finder sit 
bedste match i en patient fra Brønderslev.

Vi står foran en fantastisk situation. Si-
tuationen i Syddanmark og i Midt/Nord-
jylland er nemlig, at ventetiden på en nyre 
er acceptabel. Det er kun på Sjælland, der 

Donorkort fra 
Sundhedsstyrelsen

Nyreforeningen foreslår, at Danmark bliver 
samlet i ét optageområde, så den rigtige nyre  

fra Gedser måske finder sit bedste match  
i en patient fra Brønderslev.

ventes alt for længe. Nyreforeningen pres-
ser derfor Rigshospitalet, så der kan findes 
flere nyrer til transplantation også øst for 
Storebælt. 

Med indførelse af anonym donation af 
nyre og af ét samlet transplantationsom-
råde i Danmark, kan vi få flere sjællænde-
re transplanteret. Og vel at mærke på den 
bedste måde af alle – nemlig ved at mat-
che bedre, så vi får transplanterede nyrer, 
som holder længere, og – ikke mindst – 
kan immundæmpe mindre.

Vi er begyndt at glæde os i Nyreforenin-
gen.
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Morten cyklede 10.000  ind til Nyreforeningen
Som et personligt mål del-
tog Morten i juni måned i 
et af Danmarks hårdeste 
24-timers cykelløb. Samti-
dig har han gennem løbet 
samlet ind til Nyreforenin-
gen via BetterNow. Han er 
i øvrigt selv nyresyg, men 
det hindrede ham ikke i at 
levere både en flot præ-
station og et imponerende 
indsamlingsresultat.

AF PUK HOLM HANSEN, KOMMUNIKATI-
ONSKONSULENT

Livet med en kronisk sygdom kan brin-
ge store udfordringer med sig, og måske 
lægge en dæmper på livskvaliteten og 
ambitionerne. Men det behøver ikke at 
afholde en fra at forfølge sine mål – det 
er Morten Lomholt Viborg et godt ek-
sempel på.

Den første weekend i juni deltog han i 
Melfar24, et cykelløb der foregår i om-
rådet omkring Middelfart, og som kort 
fortalt går ud på at køre så langt som 
muligt på 24 timer. Det er særdeles fy-
sisk krævende for den gennemsnitlige 
dansker, ikke mindst for en der lever 
med en kronisk nyresygdom som Mor-
ten.  

10.200 kroner fik Morten indsamlet gen-
nem sin flotte indsats. Ideen om at samle 
ind til gavn for Nyreforeningen kom helt 
af sig selv.

22
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Morten cyklede 10.000  ind til Nyreforeningen
”Jeg har set en masse sportsevents, hvor 
deltagerne samler ind til alle mulige 
formål, og så gav det bare mening, at 
det var det, jeg skulle gøre. Jeg er ble-
vet overrasket over den opbakning, der 
har været. Det er rørende, at folk, jeg 
slet ikke kender, har givet et bidrag. Det 
vigtigste er, at man spreder et godt bud-
skab,” siger Morten, som samtidig takker 
alle for den store opbakning omkring 
indsamlingen.

I et halvt år op til løbet har han trænet 
intensivt på cyklen i flere timer om da-
gen op til 4-5 gange om ugen.

Vind på næsen og ro i sindet
Morten er 34 år og fik konstateret cyste-
nyrer, da han var 21 år. I det daglige fyl-
der sygdommen ikke det store endnu, og 
han går til kontrol to gange årligt. Hvad, 
der fylder for Morten, er til gengæld at 
føre et godt og aktivt liv og passe på sin 
krop.

”Cyklingen giver gode oplevelser, det er 
det vigtigste. Jeg får tømt hovedet efter 
en lang arbejdsdag, får noget vind på 
næsen, slår hovedet fra og cykler bare 
derudad. Psykisk betyder træningen 

”Man skal holde sig aktiv og ikke lade sig 
begrænse af, at man har en sygdom. God fysisk 
form vil være med til, at jeg kommer hurtigere 
ovenpå, når jeg engang skal have en ny nyre.”

HVAD ER BETTERNOW?
 BetterNow er en online indsamlings-
platform, hvor alle, organisationer 
såvel som privatpersoner, kan opret-
te en indsamling til et givent velgø-
rende formål. Indsamlingen kan man 
dele med familie og venner via et 
link. Til Mortens indsamling kunne 
man give et bidrag per kørte kilome-
ter eller lave en enkeltdonation på et 
valgfrit beløb. 

Læs mere på dk.betternow.org 

også meget for mig. Der er ikke meget, 
jeg kan gøre for min nyresygdom. Men 
det er vigtigt for mig at vide, at jeg gør 
det, jeg kan. Derfor har jeg det bedst 
med at holde mig ’fit’ og i gang,” forkla-
rer Morten og fortsætter:

”Man skal holde sig aktiv og ikke lade sig 
begrænse af, at man har en sygdom. God 
fysisk form vil være med til, at jeg kom-
mer hurtigere ovenpå, når jeg engang 
skal have en ny nyre. Jeg har altid sagt, at 
om 5 år er jeg måske hårdere ramt. Der-
for skal man gøre det, man har lyst til, nu 
og her, for du ved ikke, hvilken situation 
du havner i. Til den tid vil det være an-
dre ting, der fylder.”

Morten er ikke den eneste i familien, der 
har en nyresygdom. Både mor, storesø-
ster, moster og kusine er ramt, flere af 
dem har gennemgået transplantation.

”Jeg er ikke så berørt af min nyresygdom 
endnu. Men med min søster har jeg set, 
hvor hurtigt det kan gå. Hun var hel-
ler ikke så påvirket af sin sygdom, men 
lige pludselig skulle hun have en ny nyre 
hurtigt. Så kommer det tæt på.”
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Reportage: 

Levende donorer  
har brug for hinanden
Hvert år giver cirka 100 mennesker deres nyre væk til én, de holder af. Det er en smuk 
gerning, som vi ønsker at hylde i Nyreforeningen. Derfor inviterede vi tidligere donorer 
til Nyborg sidst i april. Her mødte 16 donorer op til fagligt oplæg, taler, stand-up og 
middag. Den helt store succes var dog samtalegrupperne, hvor donorerne kunne ven-
de deres tanker med hinanden – både de glædelige og de svære.

AF JESPER PØHLER, FORPERSON I DONORUDVALGET

At give sin nyre væk 
er en stor beslutning, 

der rummer svære 
overvejelser for både 
donor og modtager.

Dansk Center for Organdonation sæt-
ter hvert år fokus på muligheden for og 
nødvendigheden af at tage stilling og regi-
strere sig i donorregisteret. Men hvert år 
er der cirka 100 mennesker, der donorer 
en nyre væk, allerede mens de lever. Dem 
hyldede vi i Nyreforeningen med den før-
ste årlige Donordag for levende donorer.

At give sin nyre væk er en stor beslut-
ning, der rummer svære overvejelser for 
både donor og modtager. Og det er ikke 
kun beslutningen, der kan være svær. Det 
kræver både donors og modtagers indsats 
at få et godt forløb og bevare den gode re-
lation efterfølgende.

Der er dog ingen tvivl om, at nyren er en 
gave for både donor og modtager.

En ny nyre giver nyt liv
Med en ny nyre følger et helt nyt liv med 
markant forbedret livskvalitet. Det kunne 
Nyreforeningens formand, Jan Rishave, 
fortælle om til Donordagen. Jans ord 
gjorde indtryk på de fremmødte, for her 
sad en mand og takkede hver og én for 
den flotte handling, som de har gjort for 
en vigtig person i deres liv.

De, der har mødt Jan, opdager hurtigt, 
at hans livsglæde er stor. Jan er ikke ty-
pen, der ligger på den lade side, og for 
folk som ham er livet som nyresyg der-
for stærkt hæmmende. Med en ny nyre 
har Jan genoptaget skiløb og mange af de 
andre aktive hobbyer, som optager ham.

Det er derfor, jeg ikke tøver med at kalde 
en donornyre for en gave – det er nemlig 
et helt nyt liv, man giver til modtageren. 
Det er Jan et levende eksempel på.

Svære tanker
Jeg var derfor også både forundret og be-
novet over den ydmyghed, som de frem-
mødte donorer udviste. Det var tydeligt, 
at ingen af dem så deres donation som 
et offer. For de fleste var det en nem be-

slutning – de havde set deres nære være 
syge, og de ønskede kun at hjælpe.

Den gode gerning efterfølges dog af og 
til af svære tanker. Tanker om, hvordan 
relationen vil udvikle sig, nu hvor roller-
ne er nye. Den, der før var hjælper, er nu 
donor. Hvordan gengælder man sådan 
en tjeneste? Og den, der før var syg, er 
nu rask og rørig. Hvordan finder man sig 
på plads i for eksempel et parforhold, når 
man spiller en helt anden rolle, end man 
har været vant til? Det er spørgsmål, som 
man kan have behov for at få talt igen-
nem, i og efter forløbet.

Man mærkede tydeligt, at de fremmødte 
havde brug for at tale med ligesindede. 
Nogle manglede et rum til de svære 
snakke, andre delte de gode historier, og 
andre igen ville bare gerne udveksle er-
faringer.

Alt i alt var tilfredsheden med Donorda-
gen stor, både i sekretariatet og blandt 
donorerne. Det eneste minus i evalu-
eringen var, at der ikke var tid nok til at 
tale med hinanden. Det kan vi heldigvis 
gøre noget ved næste år!

levende donorer
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Glæden bobler  
ud af Klaus’ tegninger
”Helbred er, hvordan man har det. Modstandskraft er, som man ta’r det”. Dialyse-
patienten Klaus Østergaard Jensen lever efter Piet Heins berømte ord. Han har ud-
nævnt glæden til at være sin modstandskraft.

AF SUSANNE MUNCH OVERGAARD, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, HOSPITALSENHED MIDT

Ingen på Dialyseafsnittet behøver at være 
i tvivl, om Klaus er der i dag. Man kan 
bare kaste et blik på vagttavlen. Egentlig 
er vagttavlen kun beregnet til at give et 
overblik over, hvem der kommer til dia-
lyse, og hvordan sygeplejerskerne fordeler 
sig på stuerne. Men det er alt for trist og 
kedeligt, synes Klaus, så derfor begynder 
en behandlingsdag for ham altid med at 
dekorere tavlen med glade tegninger til, 
og af, sygeplejerskerne i vagten.

Klaus’ nyrer fungerer ikke længere. Han 
har arvet en svær nyresygdom fra sin far 
– en skæbne, han deler med sin søster og 
halvbror. Tre gange om ugen tager han ind 
på Regionshospitalet Viborg for at få ren-
set sit blod i en dialysemaskine. Her benyt-
ter han lejligheden til at udfordre sig selv 
med dagens illustrationsopgave. Så er han 
ligesom bedre rustet til at klare kanylerne – 
og til at komme over hovedpinen, der ofte 
følger i kølvandet på dialysebehandlingen. 

”Det gør mig glad at tegne glade teg-
ninger. Og jeg bliver glad, når jeg ser, at 
mine tegninger gør andre glade,” siger 
Klaus.

 
Humør, der smitter
Klaus erindrer kun at have tegnet en en-
kelt sur tegning, siden han kom i dialyse i 
2012. Et selvportræt i øvrigt.

”Som dialysepatient har Klaus ind 
imellem nogle hårde dage. Men han har et 
godt humør inde bagved, og det er dejligt, 
at han har overskud til også at interessere 
sig for livet i personalegruppen. Han er en 
synlig brik i Dialyseafsnittets hverdag og 

spreder glæde og en god stemning i hele 
afsnittet,” siger afdelingssygeplejerske 
Marianne Holten-Møller.

 
Det handler om indhold og 
kvalitet i livet
I dag er Klaus på førtidspension. Tidli-
gere arbejdede han i gartneri- og land-
brugssektoren. Glæden, han oplevede i 
sit arbejdsliv, han været meget optaget af 
at holde fast i og føre videre i sit liv som 
kronisk patient. 

Det gør mig  
glad at tegne glade 
tegninger. Og jeg 

bliver glad, når jeg ser, 
at mine tegninger gør 

andre glade,”  
siger Klaus.

”Jeg kan for eksempel godt lide at be-
væge mig og dyrke sport. Så jeg er selv-
følgelig med på dialysepatienternes mo-
tionshold i Fysioterapien hver tirsdag. 
Derhjemme går jeg ture med en kamme-
rat – vi skiftes til at vælge ruten,” fortæl-
ler Klaus. Han håber, han på et tidspunkt 
kan komme i gang med at dyrke karate og 
svømning.

Musik er også en vigtig glædesfaktor i 
Klaus’ liv. Selv spiller han guitar, og han 
går ofte til koncert eller i biografen. I en af 
byens genbrugsbutikker har han en tjans 
med at prismærke musikalbum.
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bivirkninger

H

Sådan håndterer du 
bivirkninger ved din medicin
Formålet med dette indlæg er at hjælpe dig som patient med at forstå,  
hvad bivirkninger er, og hvordan man bedst håndterer dem. 

AF: ARTIKLEN ER REVIDERET AF DITTE HANSEN, NEFROLOGISK OVERLÆGE PH.D., HERLEV HOSPITAL,  
FRA TIDLIGERE ARTIKEL ”MEDICIN OG BIVIRKNINGER” V. STEEN FUGLEBJERG

vad er en bivirkning?
Bivirkninger er uønskede eller 
utilsigtede virkninger af me-
dicin. Bivirkninger omfatter 

altså alle uønskede virkninger, 
lige fra de milde, fx kortvarigt ubehag som 
kvalme og svien i maven, efter du har taget 
tabletter, til alvorlige, eventuelt dødelige 
bivirkninger. Alle lægemidler har bivirk-
ninger. Men for langt de fleste lægemidler 
drejer det sig om milde, forbigående bi-

virkninger, som kun viser sig hos en lille 
del af brugerne. Det er ikke altid, man får 
bivirkninger af medicin, og det er forskel-
ligt fra person til person, hvilke bivirknin-
ger man oplever. Man kan også opleve at få 
bivirkninger, som ikke før har været kendt 
for det pågældende lægemiddel.

Hvornår er det en bivirkning?
Anvendelse af begrebet ”bivirkning” hvi-
ler på den forudsætning, at lægemidlet 

er årsag til den uønskede reaktion. Har 
du et for højt blodtryk og opstarter en ny 
behandling med et blodtryks sænkende 
middel, kan det være, du i den forbin-
delse får kvalme og mavesmerter. Det er 
derfor nærliggende, at det kan være en 
bivirkning fra det blodtrykssænkende 
middel. Men har du netop været sam-
men med et børnehavebarn i familien, 
hvor hele børnehaven har ”Roskildesy-
ge”, kan det være, det er omgangssygen, 
du er blevet smittet af.

Sammen med din læge må du vurdere, 
hvad der synes mest sandsynligt. Måske 
beslut ter I at holde pause med det blod-
trykssænkende præparat. Men er præpara-
tet vigtigt for at opnå korrekt behandling af 
dit blodtryk, vil din læge måske foreslå, at 
du prøver at starte på præparatet igen - for 
at se, om det rent faktisk var en bivirkning 
eller omgangssygen, du fik mavegener af.

Hvad gør jeg, hvis jeg får 
en bivirkning?
Du bør altid drøfte bivirkninger med din 
læge eller sygeplejerske. Langt de fleste 
bivirk ninger er harmløse og forhindrer 
ikke, at du fortsætter med din medicin, 
evt. med nedsat dosis. Ofte forsvinder bi-
virkningerne, når du har brugt medicinen 
et stykke tid. Næsten alle bivirkninger 
forsvinder hurtigt, hvis du stopper med 
medicinen. Kun ganske enkelte bivirk-
ninger er blivende. 

Det kan være farligt pludseligt at stoppe 
en behandling. Du bør derfor altid tale 
med din læge, hvis du ønsker at holde op 
med at tage din medicin på grund af bi-
virkninger.  
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Hvordan bliver vi klogere  
på bivirkninger?
Observationer og registreringer af even-
tuelle bivirkninger varetages af sundheds-
myndighederne, Lægemiddelstyrelsen, 
lægemiddelindustrien, læger og sygeple-
jersker – og af dig selv. Lægemiddelstyrel-
sen har blandt andet til opgave at godken-
de medicin og at registrere bivirknin ger. 
Kravet om godkendelse har til formål 
at sikre, at markedsført medicin har en 

doku menteret virkning på en sygdom el-
ler et symptom, og at bivirkningerne står 
i et rimeligt forhold til virkningen (gevin-
sten). Styrelsen indsamler indberetninger 
om mistanke om bi virkninger. Vi kender 
ikke alle bivirkninger af nyligt godkendte 
præparater. Derfor er det vigtigt med en 
vedvarende overvågning af uventede bi-
virkninger. Hvis du oplever en bivirkning, 
der ikke fremgår af indlægssedlen, så ind-
beret den på www.meldenbivirkning.dk

Det er også vigtigt, at du ikke starter 
en behandling med håndkøbspræparater, 
natur lægemidler eller kosttilskud, før du 
har drøftet det med din læge eller sygeple-
jerske. Disse kan nemlig indeholde stof-
fer, som kan forværre din nyresygdom, 
eller som kan ændre virkningen af den 
medicin, du får for din sygdom. Præpa-
raterne kan yderligere indeholde stoffer, 
som en nyrerask person kan udskille med 
urinen, men hvis nyrefunktionen er ned-
sat, bliver disse ikke udskilt med urinen, 
og dermed kan du blive forgiftet.

Søg mere viden
Man kan læse mere om bivirkninger af læ-
gemidler på hjemmesiden min.medicin.
dk. Så du kan slå op og læse om netop det 
præparat, du får af lægen. Lægemiddelpak-
ninger indeholder også en indlægsseddel, 
hvor du kan læse om lægemidlets bivirk-
ninger. Her er de mere sjældne bivirknin-
ger også beskrevet. Du har mulighed for 
at søge om erstatning hos Patienterstat-
ningen angående bivirkninger, som er 
ukendte eller mere alvorlige end forventet.

Ditte Hansen, Nefrologisk Overlæge Ph.d., 
Herlev Hospital
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Det kan være farligt pludseligt at stoppe  
en behandling. Du bør derfor altid tale med  

din læge, hvis du ønsker at holde op med  
at tage din medicin.

Hvordan forsøger lægen og sygeplejersken at forebygge bivirkninger?

• Patienten udspørges om tegn på forventede bivirkninger: 
Corodil (enalapril) kan give hoste. Lægen spørger patienten 
om hoste, hvis patienten får Corodil.

• Patienten undervises om bivirkninger af de præparater, som 
patienten får. En velin strueret patient har bedre chancer for at 
opdage og dermed undgå bivirkninger.

• Patienten får foretaget de undersøgelser, der kan afsløre bivirk-
ninger på et tidligt tids-punkt. Imurel kan hæmme knoglemar-
vens produktion af blodlegemer. Patienten får derfor målt antal-
let af hvide og røde blodlegemer samt blodplader regelmæssigt.

• Dosisstyring. Koncentrationen i blod kan anvendes til at 
styre dosis af f.eks. lithium, ciclosporin, tacrolimus og visse 
antibiotika. Målingen er særlig nyttig, når man af hensyn 
til præparatets effekt ønsker at undgå for lave/uvirksomme 
koncen trationer, og af hensyn til bivirkninger ønsker at 
undgå for høje og dermed skadelige koncentrationer. Dosis-
styring på grundlag af virkning bruger man ved behandling 

med fx blodtrykssænkende præparater, hvor man styrer ef-
ter det ønskede blodtryk.

• Forebyggelse af bivirkninger. Prednisolon kan give knogle-
afkalkning. Patienten kan få kalk og D-vitamin til at fore-
bygge knogleafkalkning.

• Præparatskift. Infektioner, forhøjet blodtryk eller smerter kan 
behandles med flere forskellige præpa rater/kombinationer af 
præparater. Lægen fravælger præparater, som giver patienten 
generende bivirkninger, og fortsætter med præparater, som 
giver den ønskede effekt med færrest mulige bivirkninger.

• Indberetning af bivirkninger. Lægen skal indberette bi-
virkninger eller mistanke om bivirkninger. Bemærk ordet 
”mistanke”. Vi er ofte usikre på årsagssammenhængen mel-
lem medicinindta gelse og nytilkomne symptomer, men en 
systematisk registrering af mange patienters formodede 
bivirkninger giver et bedre overblik over den mulige sam-
menhæng.
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Lørdag den 27. maj fejrede 
Nyreforeningen landet 
over den årlige Nyrernes 
Dag, hvor vi sætter fokus 
på blandt andet nyresyg-
dom og organdonation. 
Fra Skive til Sønderborg, 
over Odense, Taastrup og 
Rådhuspladsen var der 
solskin og højt humør, da 
Nyreforeningens dygtige 
og engagerede frivillige 
stillede op med balloner, 
lys og donorkort til en  
oplysende folkefest.

Østjylland
Nyrernes dag er fornøjelig. Vi fejrede 
den ved at uddele donorkort og frøpo-
ser i bragende solskinsvejr på Lille Torv. 
Der kom mange forbi og fik en snak med 
os om mange forskellige ting vedrørende 
det at tage stilling til organdonation. Der 
blev uddelt 400 frøposer, donorkort samt 
et fyrfadslys. Alt var pakket i en cellofan 
pose.

København-/
Frederiksbergkredsen
I København-/Frederiksbergkredsen fej-
rede vi Nyrernes Dag på Rådhuspladsen 

i København. Det var en fest for livsglæ-
den med tre fantastiske orkestre, salg 
af lodsedler, uddeling og udfyldning af 
donorkort og et skønt publikum, som 
musikken fik ledt ind i teltet, og som fik 
et brag af en fest med solskin, musik og 
dans, øl og vand.

Sydvestjylland
Sydvestjyllandskredsen stillede op i 
Kongensgade i Esbjerg for at markere 
Nyrernes Dag. Vi havde bestemt os for 
at tænde lys for at vise taknemmelighed 
over for donorer. Dagen startede temme-
lig tidligt for nogle af os. Vi blev nemlig 

Flot solskin og fejring i hele landet  
på Nyrernes Dag 2017

Nyrenes Dag 
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kontaktet af Lars Påske fra P4 Syd, som 
ville have os i radioen kl. 8 - 8.30 lørdag 
morgen. Det blev et godt indslag, trods 
nerver over at være på direkte. I Kon-
gensgade stod vi klar klokken 10 med 
en stand med kaffe, blomsterfrø, bolsjer 
og balloner. Det fik vi delt ud af og kom 
på den måde i snak med mange menne-
sker. Nogle havde ikke lige fået taget stil-
ling til organdonation. Det kunne vi så 
hjælpe dem med. Vi havde donorkort og 
kuglepenne med, og der blev udfyldt i alt 
16 donorkort. Derefter kunne de hjælpe 
med at tænde et lys, hvis de ønskede – 
en lille ting, men noget vi kunne se gav 
stof til eftertanke. Vi er glade for hvert 
et donorkort, der bliver udfyldt. Da da-
gen var slut, var humøret var højt, for vi 
syntes alle sammen, at det havde været 
en god dag. Solen havde skinnet hele da-
gen, der var blevet skrevet donorkort, og 
vi havde snakket med så mange dejlige 
mennesker.

Omegnskredsen
Omegnskredsen havde et flot arrange-
ment med den lokale Rema 1000, der 
lagde parkeringsplads og et blomsterhav 
til, som baggrund for vores udfoldelser. 
Rema 1000 sponserede forfriskninger, 
øl, vand og grillede pølser, og penge fra 
salget gik til Omegnskredsen. Vi havde 
også fået sponseret en trykflaske med 
helium, så ballonerne dansede om kap 
med vinden. Det var flot, imponerende 
og tiltrak mange mennesker. 125 ønske-
de at støtte foreningen ved køb af lod-
sedler fra lotteriet.

Midtjylland
Kreds Midtjylland, der har medlemmer 
fra Thy i nordvest over Mors, Salling, 
Skive, Fjends, Viborg til Bjerringbro 
og Kjellerup i øst, var i sving en række 

steder, blandt andet ved Sønder Centret 
i Skive, da Nyreforeningen markerede 
Nyrernes Dag over hele landet. Her var 
det primære formål at sælge lodsedler i 
forbindelse med Nyreforeningens Land-
slotteri 2017, og i den anledning var en 
Peugeot 108, der er landslotteriets ho-
vedgevinst, på plads ved hjælp fra den 
lokale forhandler. Der var lavet en gæt-
tekonkurrence, hvor deltagerne kunne 
vinde præmier ved at svare på en række 
spørgsmål om nyrer, transplantation, 
ventetid og dødsfald under ventetiden. 
Endelig blev der orienteret om orgando-
nation. Mange tog imod tilbuddet om at 
høre nærmere om, hvordan man tager 
stilling til spørgsmålet om at blive or-
gandonor, og der blev udleveret mange 
”røde” tilmeldinger.

Efterfølgende kan vi glæde os over, at 
Kjellerup Idrætsforening fra Kreds Midt-
jylland sikrede sig en flot tredjeplads i 
DM i lodseddelsalg. Et stort tillykke til 
Kjellerup IF, men fra kredsen skal der 
ikke blot lyde en kæmpestor tak til de 
mange dygtige og ihærdige sælgere, men 
der skal også lyde en stor tak til de mange 
i kredsen, som har støttet Nyreforenin-
gens Lotteri og købt lodsedler. Vi er glade 
for den opbakning, vi har mødt, og håber 
på fortsat opbakning til nyresagen.

Fyn
På Fyn havde flere fra bestyrelsen samt 
nogle frivillige opstillet en lille stand 
inde i Odense centrum. Vejret var godt, 
ja næsten for godt, for solen bagte ned 
fra en skyfri himmel, så det var lidt 
varmt at stå inde i byen. Som altid blev 
der uddelt små poser med information 
om Nyreforeningen, bolsjer samt ballo-
ner – der blev uddelt over 100 balloner! 
I år havde bestyrelsen i kreds Fyn gjort 
endnu et tiltag for at udbrede kendskabet 

til nyresygdom og Nyreforeningen. Vi 
havde en konkurrence i form af et spør-
geskema om nyresygdom og foreningen, 
præmien var en stor flot købmandskurv, 
hvilket tiltrak mange mennesker til vores 
lille stand. Til sidst skal der lyde en stor 
tak alle de frivillige, der hjalp til på da-
gen. Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Sønderjylland
Som optakt til Nyrernes dag havde vi i 
år lavet en udstilling i et af vinduerne i 
Frivillighedens hus på gågaden i Sønder-
borg. På Nyrernes dag havde vi en stand 
på gågaden i Sønderborg. Vi havde Tom-
bola, og der var tid til en hyggelig snak 
med de forbi passerende.

Sydøstjylland
Lørdag den 20. maj havde Kreds Syd-
østjylland en stand på Rådhustorvet i 
Vejle. Vi var 10, der uddelte blomster-
frø og donorkort og samtidig fik en god 
dialog med mange om organdonation. 
Flere tilmeldte sig donorregistret med 
det samme, og andre ville læse folderen 
derhjemme og derefter tage stilling. Der 
blev pustet balloner op til børnene. Bal-
lonerne var efterfølgende tydelige i gade-
billedet, da de var pustet op med helium.

Vestjylland fejrede dagen 
sammen med Familiekurset
På Dayz Søhøjlandet i Gjern, hvor Nyre-
foreningen afholdt familiekursus for 13 
familier fra hele landet, havde man også 
valgt sammen med Vestjyllandskredsen 
at markere dagen og gøre opmærksom 
på Nyreforeningen over for kursuscen-
trets mange gæster. Der blev dissekeret 
grisenyrer, quizzet, informeret om hvad 
det vil sige at leve i en familie med ny-
resygdom, uddelt informationsmateriale 
og lys til feriecentrets gæster.

Vinder af Kreds Fyns konkurrence  
blev Marianne fra Marslev.
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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. 

Få din egen artikel udgivet! 
Har du en skribent i maven, og synes du, det kunne være fedt at få en af dine egne artikler udgivet? Så skriv en artikel til Nyrenyt.

Du bestemmer selv, hvad du vil skrive om. Det vigtigste er, at du har lyst til at skrive. Du kan i første omgang skrive en enkelt artikel til en aktuel udgivelse, og hvis du får smag for det, kan du skrive flere artikler.
Nyreforeningens medlemsmagasin Nyrenyt udkommer 4 gange om året med artikler, nyheder, portrætter, reportager, tekster m.v. om alt inden for nyresygdom, behandling, forsk-ning, politiske tiltag, sundhed og kost og meget mere. Pro-duktionen af Nyrenyt drives af foreningens frivillige redak-tion i samarbejde med sekretariatet.For at høre mere kontakt kommunikationskonsulent Puk Holm Hansen på phh@nyreforeningen.dk eller telefon 41 19 51 00.

Vil du hjælpe Nyreforeningen som 
frivillig kontormedarbejder? 
På sekretariatet i Taastrup har vi brug for en frivillig, der kan 
hjælpe med en række administrative opgaver. Det er forskel-
ligartede opgaver: fra små praktiske opgaver som scanning, 
fotokopiering, udsendelse af post, til udarbejdelse af deltager-
lister, referater, praktisk arbejde ifm. lotteriet m.v. Vi bliver 
sammen enige om, hvor mange timer du har lyst og mulighed 
for at bidrage med, og hvornår det vil passe dig at være på 
kontoret.

For at høre mere kontakt Souschef Jan Jensen på jj@nyre-
foreningen.dk eller telefon 50 93 59 50.

Vil du være frivillig 
webredaktør?
Kan du redigere hjemmesider, 
indsætte et billede og oprette en 
artikel - eller kan du nemt lære 
det? Og har du samtidig et par ti-
mer om ugen, som du kan donere 
til Nyreforeningen? Så kan du bli-
ve frivillig webredaktør.

Du vil assistere Nyreforeningens 
sekretariat i Taastrup med at opda-
tere hjemmesiden løbende. Det vil 
typisk være opgaver som at lægge 
et nyt kursus på hjemmesiden, op-
datere en information på en side, 
indsætte billeder, eller lægge et nyt 
kredsblad op. Det er Wordpress, vi 
bruger, og det er nemt at lære, hvis 
du er en rutineret computer-bru-
ger, eller i forvejen har kendskab 
til hjemmeside-systemer. Du kan 
arbejde hjemmefra.

Vi har brug for din hjælp cirka 
2 timer om ugen, det kan variere. 
Du kan selv vælge, om du vil ar-
bejde i et fast tidsrum, en fast dag, 
eller om du vil arbejde mere flek-
sibelt og løbende med opgaverne. 
Vi finder sammen ud af, hvad der 
er den bedste løsning.

For at høre mere kontakt kom-
munikationskonsulent Puk Holm 
Hansen på phh@nyreforeningen.
dk eller telefon 41 19 51 00.

opslagstavlenopslagstavlen
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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
Tlf.: 27 62 67 28
E-mail: fanoe@nyreforeningen.dk

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

Kontaktoplysninger
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
Erfaring med dialyse og transplantation
Hanne Petræus
Tlf.: 24 46 03 04
Nyresyg i 9 år og transplanteret
Gunner Nielsen
Tlf.: 98 38 33 72
Nyresyg siden barndommen
Steffie Jørgensen
Mail: steffiebj@gmail.com
Pårørende
Tine Stjernstrøm
Tlf.: 25 30 48 03 eller 60 62 88 86

Læs mere på www.nyreforeningen.dk/
nyrelinjen

Foto: Handicaporganisationernes Hus, Danske Handicaporganisationer
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Nu kan du tale Nyreforeningens sag – både når du 
sms’er med dine børn eller ringer til familien i den 
anden ende af landet.

Bliver du kunde hos vimobil, får vi nemlig 10 % af, 
hvad du betaler i abonnement – uden at det koster dig 
noget. Og du kan samtidig trække beløbet fra i skat.

Du skal bare vælge Nyreforeningen, når du opretter dit 
mobilabonnement, så får vi støtten helt automatisk. 

Læs mere på www.vimobil.dk.


