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/ AF STIG HEDEGAARD KRISTENSEN
LANDSFORMAND, NYREFORENINGEN

LEDER

VI HAR EN PLAN
Efter års kamp er det lykkedes
at få sat gang i arbejdet med en
national handlingsplan for organdonation. Nyreforeningen er
med i den arbejdsgruppe, der udarbejder handlingsplanen, og vi
går naturligvis efter at få så meget
som muligt.
I 2010 tog Nyreforeningen initiativ til at
få vedtaget en national målsætning for
organdonation. I det beslutningsforslag,
som et enigt Folketing vedtog i februar
2011, var der en lille sætning af stor betydning. Der stod nemlig, at der skulle udarbejdes en national handlingsplan, som
skulle være realistisk men tilstrækkelig
ambitiøs til at kunne fjerne ventelisterne
til organtransplantation.
I april 2013 var der første møde i den arbejdsgruppe, som skal udarbejde en national handlingsplan for organdonation.
Nyreforeningen er med sammen med
Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, en række medicinske selskaber,
Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og
Sundhedsministeriet.

Lovende start

Det kommissorium, som er givet til arbejdsgruppen, ser meget lovende ud.
Handlingsplanen skal indeholde forslag
til, hvordan antallet af transplantationer
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kan øges fra såvel afdøde som levende
donorer, herunder om transplantation fra
hjertedøde skal genoptages, og om det skal
være muligt at donere en nyre anonymt.
Samtidig indeholder planen anbefalinger
til en styrket befolkningsrettet indsats, så
danskernes holdning til organdonation
vedbliver at være positiv, og så danskerne
tydeligere opfordres til at lade deres holdning registrere i Donorregistret.

Best Practice

Det er klart, at en national handlingsplan
for organdonation er hjerteblod for Nyreforeningen. Derfor går vi naturligvis efter,
at så mange af kommissoriets punkter som
muligt kommer med i handlingsplanens
endelige anbefalinger. Men der er nogle
ting, som er så vigtige, at de ganske enkelt
SKAL med, før Nyreforeningen kan være
tilfredse med den endelige handlingsplan.
Vi har som bekendt tre transplantationssteder i Danmark; Rigshospitalet, Skejby
og OUH. Man skulle måske tro, at man i
et lille land som Danmark griber tingene
nogenlunde ens an. Men der er meget, der
tyder på, at sådan er det ikke. På ét transplantationssted er man tilsyneladende rigtig gode til at skaffe nyrer fra levende donorer, men ikke så gode til at skaffe nyrer
fra afdøde. På et andet transplantationssted er det tilsyneladende lige omvendt.
Men hvis man nu lærte af hinanden, så

alle tre transplantationssteder var gode til
både at skaffe nyrer fra levende og afdøde
donorer. Ja, hvis verden så sådan ud, så
ville vi sandsynligvis kunne fjerne ventelisterne til en nyretransplantation i løbet
af fem til ti år.
Det er derfor helt afgørende, at den endelige handlingsplan anbefaler det, man kalder en ’best practice’, så vi får samme høje
standard over hele landet.

Befolkningsrettet indsats

En anden ting, som er helt afgørende at få
med i handlingsplanen, er en styrket befolkningsrettet indsats. 80 % af befolkningen er positive overfor organdonation, sådan skulle det gerne vedblive med at være.
For hvis opbakningen til organdonation
falder, så betyder det færre transplantationer. Vi må derfor have regelmæssige
donorkampagner. Vi vil også gerne, at en
langt større andel af befolkningen har registreret deres holdning i Donorregistret.
Sikkert kendskab til afdødes holdning til
organdonation gør det meget lettere for
både pårørende og sundhedspersonalet at
håndtere de situationer, hvor et dødsfald
fører til overvejelser om organdonation.
Her er donorkampagner ikke nok, men
skal kombineres med nye metoder til at få
danskerne ind i Donorregistret.
Der forestår nu i hvert fald et halvt års arbejde i arbejdsgruppen, før handlingsplanen er klar. Derefter går der nogen tid, inden planen er vedtaget politisk, og endelig
skal planen føres ud i livet. Ventelisterne
til en organtransplantation vil således ikke
forsvinde som dug for solen, og vi kender
heller ikke det endelige indhold af handlingsplanen endnu. Men det ser positivt
ud.

“MAN MÅ GÅ U’ OG GØR’ DET SÆÆÆL”
Nord for Nykøbing Falster
ligger parcelhuskvarteret
Bangsebro. Skoven er nærmeste nabo sammen med
Nordbyskolen, hvor kvarterets mange børn kan cykle til og fra skole ad små
cykelstier. Her bor Line
Carlsen i sit etplansparcelhus med datteren Simone,
manden Erik og to biler i
garagen. Et dejligt hjem,
der på mange måder ser
helt almindeligt ud udefra
- men langt fra er det!
/AF HELLE BERTRAM

”Jeg begyndte at arbejde på Nykøbing
Falster Sygehus i dialyseafdelingen i 2002.
Det er en lille verden for sig. Der er mange
ting, der gentager sig. Patienterne er de
samme, de kommer to-tre gange om ugen.
For dem er dialyserytmen en stor og vigtig del af deres liv. Det er deres livsnerve.
De er hos os i mange timer og det er stort
set det samme, der skal ske hver gang.
Derfor kan de godt blive lidt fastlåst i deres rutiner. Sengen skal være den samme,
sygeplejersken skal helst være den samme
og til sidst skal rullepølsen gerne vende
samme vej på bollen hver gang” fortæller
Line Carlsen.

Vi trækker lidt i smilebåndene

”Efter nogle år begyndte jeg at mærke, at
vi også som sygeplejersker kom ind i en
trummerum. Så en dag kom jeg til at folde
en af patienternes avis, så det blev til en
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Line Carlsen har taget sagen i egen hånd. Foto: Kim Pajor.

hat. Han tog den straks på og jeg spurgte,
om de andre også ville have en. Det ville
en ældre dame i sengen ved siden af gerne.
Og da de to fik et grin, ville flere andre patienter også gerne være med. Vi sang ”Jeg
sætter min hat, som jeg vil” og det endte
med, at overlægen, der kom forbi, fik en
papirhat på og spankulerede rundt med
den resten af dagen som en anden Napoleon” husker Line med et grin. ”Det bedste
var, at da dagen var omme, sagde en af patienterne til mig; ”Hvad med den kedelige
onsdag, hvor blev den egentlig af!?”
”Det gav mig blod på tanden, for det var
tydeligt, at vi fik en helt anden dag ud af
det, når vi lavede lidt skæg med patienterne.”

På arbejde som Yvonne

Siden da har Line jævnligt klædt sig ud,
når hun kom på arbejde. Er der fodbold-

landskamp, dukker man selvfølgelig op
med klaphat. Og er det påske, kommer
man i et kæmpe harekostume og deler påskeæg ud til hele afdelingen. Efterhånden
har kollegerne også fået skæg og ballade
på hjertet, og der går indimellem sport i at
komme i den mest gakkede påklædning,
binde hinandens snørebånd sammen eller binde en sløjfe på antennen på en af
patienternes bil. Selv har Line udviklet en
figur, der hedder Yvonne. Hun har forklæde på med hjerter, en platinblond paryk
og store briller og så taler hun syngende
lollandsk, når hun skrider højlydt ned ad
gangene; Hej dér! Hende er der ingen, der
kan styre, og ingen går fra dialysen den
dag, uden at have fået et rigtig godt grin.
”Når jeg er Yvonne, får den fuld gas. Vi får
trukket lidt i smilebåndene og kommer ud
over de faste rutiner, og det er det vigtigste. Måske er der nogen, der ikke vil være
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Line Carlsen klæder sig gerne ud
for at løfte stemningen på dialyseafdelingen.

med, og det respekterer vi” fortæller Line,
der i øvrigt har fuld opbakning til sine påfund fra ledelsen på afdelingen.

Jeg bor i ét stort Facebook

Heldigvis er det ikke kun dialysepatienter,
der får glæde af Lines smittende humør.
Hun har et stort netværk på Lolland-Falster, da hun er født og opvokset i Sakskøbing, hvor hendes forældre stadig bor. Lines mand Erik er også fra Lolland-Falster
og de har begge gået i skole og arbejdet
her altid. ”Vi kan ikke gå en tur ned ad
gaden i Nykøbing uden at sige hej til både

den ene og den anden. Og det ELSKER
jeg. Det er så skønt, at vi ved, hvem, der er
hvem og at vi følger med i hinandens liv.
Der er en nærhed her, jeg ikke kender andre steder fra. Det er som at leve i ét stort
Facebook. Jeg kan huske de forskellige
klassekammerater og deres forældre. Jeg
ved, hvad deres hund hed, da de var børn,
og de ved også en masse om mig og min
baggrund. Vi kan tale i timevis om den og
den, uden at det bliver omklamrende. Vi
er bare glade mennesker sammen, der er
en nærhed og man kan hilse på hinanden.
Da jeg tog min uddannelse i Herlev, op-

FAKTA
Line Carlsen er i dag dialysesygeplejerske på Roskilde Sygehus.
Artiklen er venligst stillet til rådighed af QLF (Quality LollandFalster) og billederne fra dialysen er udlånt af Line Carlsen selv.
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levede jeg at man kunne stå i elevatoren
til 21. etage sammen med en anden uden
at veksle et ord. Her vil man altid kunne
finde på noget at snakke om, uanset hvem
man møder”.

Livet KAN godt være dejligt i
UDKANTSDANMARK

Men selv om Line og hendes familie er
solidt plantet på Lolland-Falster, betyder
det ikke at verden er lille. ”Jeg kender folk
i hele landet, fordi jeg er aktiv på nettet.
Jeg har b.la. startet facebookgruppen Livet KAN godt være dejligt i UDKANTSDANMARK, der har flere tusinde fans.
Den blev til, da ordet udkantsdanmark
var et fast indslag i de danske medier, og
jeg syntes at ordet ”udkant” begyndte at
gnave lidt. Der var behov for et sted, hvor
udkantsdanskerne kunne stikke hovederne sammen.
Selv kan jeg ikke forestille mig et bedre
sted for min datter Simone at vokse op
end her. Vi har en super god musikskole,
en af Danmarks bedste karateklubber, vi
har skoven som nabo og en topmoderne
skole i vores eget kvarter, hvor alle Simones venner bor. Og hvis noget skal være
anderledes: ”Så må du gå u´ og gør´ det
sæææl” slutter Line på ”yvonnesk” og griner.

FERIEREJSE TIL SKALLERUP KLIT
Igen i år arrangerer Nyreforeningen en
ferietur til Skallerup Klit for de medlemmer, der ønsker fuld tryghed på ferierejsen. Det er nemlig turen, hvor man altid
kan få et sæt ekstra hjælpende hænder!

Priser

Rejseledere på turen bliver Jette og Jesper Thaarup fra Kreds Nordsjælland, og
de kan kontaktes på tlf. 22 87 37 25 og
e-mail jettethaarup@hotmail.com eller
jesperthaarup@hotmail.com.

Vi rejser søndag den 1. september og
kommer hjem fredag den 6. september.
Rejsen frem og tilbage foregår med bus.
Alle deltagere, der har behov for det,
vil blive afhentet ved deres gadedør og
bragt dertil igen.

Delt hus betyder, at to deltagere deler et
hus og får eget soveværelse, men deler
badeværelse og opholdsstue. Der er
mange forskellige typer huse, så vi kan
sagtens finde et hus, der passer lige til
dit/jeres behov.

Vi glæder os til at se jer!

Vi bor på Skallerup Feriecenter, og
deltagere, der har behov for det, vil blive
dialyseret af Nyreforeningens egne,
rutinerede sygeplejersker på foreningens
dialyseklinik, som er beliggende på centret. Der er dialyse tirsdag og torsdag. I
løbet af ugen vil der blive arrangeret to
udflugter, som vi aftaler, når vi har fundet ud af, hvad I har lyst til. Udflugterne
arrangeres mandag og onsdag.

I delt hus: 		
Merpris for at bo alene:
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Turens pris inkluderer rejsen tur/retur,
ophold i delt hus og samtlige måltider fra søndag aften til og med fredag
frokost.

4.500 kr.
1.000 kr.

HUSK: I kan søge ferielegater i jeres
respektive kredse som tilskud til betalingen!

TILMELDING
Tilmeld dig til Betiinaa Søgaard på Nyreforeningens
sekretariat senest den 14.
juni på tlf. 50 93 59 46
eller e-mail
bs@nyreforeningen.dk.
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MAD OG VELLYKKET NYRETRANSPLANTATION
At få transplanteret en nyre er større end 30, er der risiko for langsom
giver større frihed og færre sårheling, og at man efter transplantationen udvikler diabetes. Så, hvis man vejer
begrænsninger. Det gælder for meget eller maven er for stor, vil kirurgen stille krav om et vægttab, før man kan
selvfølgelig også i forhold
blive transplanteret.
til mad og drikke. Det kan
næsten være for godt til at
Hvorfor ændre kostvaner efter
være sandt, at alle restrikti- en nyretransplantation?
man har nyresvigt, kan der have væoner forsvinder fra den ene Mens
ret forbehold i forhold til, hvad man bør
dag til den anden, og diæti- spise. Det ændres en hel del, når man er
sten får tit stillet spørgsmål blevet transplanteret. Nogle får kvalme
af den nye medicin, dette holder dog op
omhandlende ”den rigtige
efter en kort periode. Andre derimod får
kost” før og efter transplan- god appetit straks efter transplantationen.
tation. Denne artikel giver Nogle oplever også, at maden smager bedre end før. På grund af friheden til at spise,
nogle svar og tips til, hvor- hvad man har lyst til og en øget sultfølelse
dan man kan forberede sig på grund af transplantationsmedicin og
er det let at forstå, hvorfor
på en nyretransplantation, Prednisolon,
mange nytransplanterede øger deres vægt.
og efterfølgende ved hjælp
Fosfat
af kosten forebygge komNår den nye nyre begynder at fungere,
plikationer, som kan være
kan kroppen genopbygge knoglemasse,
kostrelaterede, og som man der er mistet, mens nyrerne ikke fungerede. Mens disse ”sultne knogler” har travlt
derfor selv kan gøre noget
med at genvinde styrken, kan fosfatindfor at undgå.
holdet i blodet falde, og det vil være nød/ AF KLINISKE DIÆTISTER ANNE WINSNES
RASMUSSEN, HILLERØD HOSPITAL, JETTE
THOMSEN FABRICIUS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG ANNE MARIE LOFF,
HERLEV HOSPITAL

vendigt at spise fosfatrige levnedsmidler,
som for eksempel mælkeprodukter og
ost, som man tidligere har forsaget. For at
forebygge overvægt er det bedst at vælge
fedtfattige mejeriprodukter. Når knoglerne er ”mættede”, vil fosfatbehovet være
som hos andre med fungerende nyrer.

Ernæring før en nyretransplantation
Natrium eller salt
Før transplantationen er det vigtigt, at
man hverken er for tyk eller tynd og spiser
så varieret som muligt. Dermed undgår
man tab af muskelmasse. En nyretransplantation er ikke en stor operation, men
der stilles store krav til kroppen om at
komme sig efterfølgende. Derfor er det
vigtigt, at man er så frisk og stærk som
muligt forud for operationen. Det er vigtigt, at man ikke vejer for meget. Hvis BMI
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Enkelte nyretransplanterede får forhøjet
blodtryk eller væskeophobninger efter
transplantationen. Hvis det er tilfældet,
kan det være nødvendigt at spise en kost
med et lavere saltindhold. Dette følger
anbefalingerne til den danske befolkning
generelt. I sjældne tilfælde kan det være
nødvendigt med salttilskud, når der gives
vanddrivende behandling.

Kalium

Noget transplantationsmedicin kan give
kaliumstigninger. Kalium kan også falde
på grund af vanddrivende behandling
for at fjerne eventuel væskeophobning.
Dette er normalt ikke vedvarende, men
det kan blive nødvendigt enten at spise
mindre eller mere af kaliumholdige fødevarer (f.eks. frugt, grøntsager og kartofler)
umiddelbart efter transplantationen.

Væske

For nyresyge, der har været på væskerestriktion, er en af de bedste ting efter
transplantationen, at man kan drikke, som
man har tørst til. Det er bedst at drikke
vand. Typisk anbefales den nytransplanterede at drikke minimum 2 liter væske
dagligt, mere om sommeren og ved feber.

Ernæring efter en nyretransplantation

Cirka 3 måneder efter transplantationen
har lægerne fået kontrol over den medicinske behandling, og den kost som anbefales er nøjagtig den samme som til resten
af befolkningen. De officielle kostråd er
hverdagens gode råd til en sund balance.
Lever du efter dem, vil kroppen få dækket
behovet for vitaminer, mineraler og andre
vigtige næringsstoffer. Samtidig giver rådene plads til at nyde det alsidige udbud af
fødevarer og produkter, som findes.

Vægtøgning, diabetes og forhøjet
kolesteroltal

Som nævnt ovenfor kan man have ekstra god appetit, fordi man får Prednisolon og immunsupprimerende medicin.
Tanken om, at man nu kan spise f.eks. en
masse mejeriprodukter, kan få nogle til at
spise ekstra godt. Da det kan være svært
at komme af med en eventuel overvægt,
såvel som at den disponerer til type 2 diabetes, kan det være en god idé at vælge
levnedsmidler med et lavt sukker- og fedtindhold og et højt fiberindhold. Kort sagt
nøglehulsmærkede levnedsmidler. Denne
type kost er også velegnet til forebyggelse

af forhøjet kolesterol, som kan forekomme
på grund af den medicinske behandling.

Hygiejne og immunforsvar

Det er ekstra vigtigt at opretholde en god
køkkenhygiejne, når man er transplanteret. Det vil sige vask hænderne grundigt, inden du tilbereder mad og inden
du spiser. Hold kød og grønt adskilt ved
tilberedning, brug f.eks. forskellige skærebrædder og knive. Skyl grønt og frugt
grundigt, således at jord i maden undgås.
Gennemsteg fars og fjerkræ. Undgå rå æg
og brug altid pasteuriserede æg til f.eks.
fromage og is. Undgå rå østers, upasteuriseret mælk og ost samt rå bønnespirer og
rå minimajs. Frossen frugt og grønt skal
have et opkog, hvis du f.eks. skal bruge
det i en smoothie eller salat. Sushi bør du
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kun spise, hvis fisken har været nedfrosset
i mindst 24 timer (-18oC). Skift hyppigt
karklude og viskestykker.

kan indeholde ukendte stoffer, som kan
modvirke behandlingen.

Vitamin- og mineralanbefalinger

Det er vigtigt, at du overholder lægens
vitamin- og mineralanbefalinger. Efter
transplantation bliver du meget solfølsom
og kan ikke tåle solen som tidligere. Derved får du ikke D-vitamin nok, og et tilskud kan være aktuelt.

Medicin og naturmedicin

Når man får immunsvækkende medicin
mm., skal man undgå grapefrugt og perikon (bruges til snaps). Disse produkter
kan ophæve virkningen eller påvirke koncentrationen af den medicin, du får. Naturmedicin frarådes, idet naturpræparater
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Peritonealdialyse med sleep •safe
- en tryg hjemmebehandling

Fresenius Medical Care Danmark tilbyder flere muligheder indenfor hjemmedialyse.
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Fresenius Medical Care Danmark A/S, Oldenburg Allé 1, 2630 Taastrup, tlf: 43 22 61 00

BON APP’TIT
Går mit kaliumtal amok,
hvis jeg spiser et æble?
Hvor meget fosfat er der
egentlig i havregryn? Og er
der nok protein i den mad,
jeg spiser? Nyreforeningens
kostapplikation – App’tit
– kan blandt andet hjælpe
dig med at få svar på disse
spørgsmål.
/ AF TROELS BUSK HOFF, POLITISK
KONSULENT I NYREFORENINGEN

Diæt for dialysepatienter kan være lidt af
en jungle at finde rundt i, og det er ikke
alle patienter, der skal følge samme diæt.
Der kan derfor florere mange myter på en
dialysegang om, hvad man må spise som
dialysepatient, og hvad man ikke må spise.
Kostapplikationen App’tit er designet således, at hver enkelt patient kan bruge applikationen som en hjælp til at overholde
sin egen diæt. Inden du tager applikationen i brug, skal du derfor indtaste grænserne for, hvor meget kalium, fosfat og
væske du må indtage i løbet af et døgn og
hvor meget energi og protein du helst skal
indtage i løbet af et døgn. Herefter kan du
notere, hvad du spiser og drikker i løbet
af dagen og følge med i, om du overholder din diæt. Du kan naturligvis kun få
det fulde udbytte af applikationen, hvis du
er omhyggelig med at notere alt, hvad du
spiser og drikker.
Applikationen kan også bruges som et opslagsværk. Under punktet måltider er der
listet over 1.000 fødevarer med indhold af
væske, kalium, fosfat, energi og protein.

Tjek før du spiser

Står du og overvejer, om du skal spise et
æble, kan du bruge applikationen til at
tjekke, om det er en god idé.
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Når du indtaster, at du har spist et æble,
kan du se, hvordan det påvirker dit kaliumindtag. Viser det sig, at det er en bedre
idé at nøjes med et halvt æble, kan du ændre din registrering. Du kan således bruge
applikationen til at prøve dig lidt frem og
få tilrettelagt en kost, som både er appetitvækkende og samtidig overholder din
diæt.

Version 2 på vej

håbentlig mange dialysepatienter, der vil
tage vores applikation i brug.
App’en er foreløbig kun brugbar på iPhones. Når version 2 er klar, vil app’en også
være brugbar på Android-telefoner og
iPads.
App’tit er gratis og kan hentes på App Store – søg på ”Apptit”.

App’tit vil løbende blive udviklet i takt
med, at vi får respons og ønsker fra de for-
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HELLE HANSEN ER ÅRETS SOLFANGER
Helle Hansen er sygeplejerske på Nykøbing Falster Limited
Care, og hun modtog titlen som årets solfanger på Nyreforeningens landsmøde i april.
Helle blev nomineret af en af sine patienter. I indstillingen
står der bl.a.:
”Helle er en sand ildsjæl, som virkelig brænder for at hjælpe
dialysepatienter til bedre forhold i deres behandling, men
også i deres liv i forhold til deres rettigheder mv. Det mærker man straks i almindelig samtale med hende. Hvis man
har spørgsmål til sygdom eller behandling, så er hun med det
samme klar med et svar eller er villig til at undersøge det for
en. Hun har altid en høj energi, og et smil på læben samt deler
ud af sit gode humør til både personale og patienter.
Foto: Karina Ertmann Krammer

Ikke alle mennesker har evnen til at lytte til et andet menneske, men det formår Helle virkelig at gøre. Hun går endda udover den ”almene” standard og går og grubler over løsninger,
som hun mener, vil passe bedre til patienten og gøre ham/
hende gladere i dagligdagen. Hun er fleksibel og får tingene
til at passe ind i patientens liv og ikke omvendt.”
Stort tillykke til Helle.
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Foto: Troels Busk Hoff
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NYRESYGDOM PÅVIRKER HELE FAMILIEN
”Det er en stor omvæltning Bliv klogere på nyresygdom
for en familie, når et af dens ”Når nyresygdommen rammer, vil famimedlemmer bliver nyresyg. lien højst sandsynligt gå rundt med en
Det har indflydelse på fa- frygt for at miste den syge, og samtidig
milieliv, arbejde, boligsitua- kan man føle angst for fremtiden og for
tion, sexliv og meget mere. det ukendte. For hvad er det overhovedet
Det er hele korthuset, der for en sygdom, og hvad kan man forvenvælter,” siger Jan Jensen, so- te?” forklarer Jan Jensen.
cialrådgiver i Nyreforeningen.
Derfor er det vigtigt, at hele familien læ-

også en god ide at tage pårørende med til
samtaler hos socialrådgiveren, diætisten
mm.,” siger Jan Jensen og fortsætter: ”Erkend at sygdommen er for livet. Overvej
samtaler med en psykolog, tag med på
Nyreforeningens kurser, få en kontaktperson som er i samme situation som dig
og forhør dig på hospitalet og i din lokale
kreds i Nyreforeningen om, hvad de har
af tilbud til dig.”

Hvis et medlem af familien får en nyresygdom og måske skal i dialysebehandling, så kan det have store konsekvenser
for familiens liv både i forhold til hverdagens rutiner og relationerne mellem
de enkelte familiemedlemmer. Alle i familien vil blive berørt af sygdommen.
Nogle oplever, at sygdommen bringer
familien tættere sammen. På samme tid
kan sygdommen også give anledning til
stress og skænderier. Hvis du er forberedt på disse situationer, er det nemmere
at tackle dem.

Træthed er et udbredt symptom blandt
nyresyge, og med dialyse flere dage om
ugen, måske endda udenfor hjemmet, så
er der pludselig færre hænder til at klare
dagligdagsopgaver som indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask mm. Derfor må
I som familie finde ud af, hvordan I bedst
planlægger jeres tid, så I alligevel når det
hele. ”Man må godt have forventninger
og stille krav til den nyresyge. Det er ikke
rimeligt, at f.eks. den ene voksne i et forhold skal stå for det hele i hjemmet. Man

rer om nyresygdom. Børn, som er nyresyge eller har en nyresyg forælder, skal
have information om sygdommen på et
niveau, der passer til deres alder. Børn
kan udvise både angst og vrede, men hvis
de forstår sygdommen, kan de nemmere
finde sig til rette med den.
”Det er meget vigtigt at inddrage de pårørende. Tag med på hospitalet, og tag
gerne store børn med, deltag i nyreskole,
tag hen på dialyseafdelingen. Det er med
til at afmystificere sygdommen og får
familien til at være en del af det. Det er

Man må godt stille krav

GODE RÅD TIL MADLAVNINGEN
• Lav mad til flere dage ad gangen og frys det ned i portionsstørrelser, som passer til din familie.
• Lav f.eks. boller i karry, så har I altid en god ret til børnene, hvis de voksnes aftensmad er
tilberedt efter den nyresyges restriktioner.
• Lav en madplan. Involver altid børnene, det vil de elske!
• Lav ”byg-selv mad” som f.eks. pizza, pitabrød eller burger, så kan den nyresyge tage det mad, som
han/hun kan tåle.
Kilde: Nanna Carton, klinisk diætist i Nyreforeningen.
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skal selvfølgelig finde den rigtige balance,
hvor man tager hensyn til alle parter,” siger Jan Jensen.
Derudover er det vigtigt, at familien forsøger at fortsætte et så ”normalt” liv som
muligt. ”Det er vigtigt at holde fast i ens
rolle i familien, det er farligt, hvis man
går fra f.eks. at være to ligeværdige i et
parforhold til at være ’den syge’ og ’den
raske’. Det er også vigtigt, at ens børn
stadig ser den nyresyge som forælder og
ikke som ’den syge’. Det kan gå ret galt,
hvis et familiemedlem får den der sygerolle. Så i det omfang man kan, skal man
undgå syge-rollen. Sørg derfor for at have
tid til at være et par, at være forælder eller være en familie. Det er vigtigt at holde
fast i at leve sit liv så normalt som muligt,
selvom man er syg,” pointerer Jan Jensen.

Madlavning på diætens vilkår

Hvis den nyresyge er nødt til at gå på en
bestemt diæt pga. sygdommen, så må
familien finde ud af at justere madlavningen ud fra det. Som nyresyg kan man
f.eks. være underlagt restriktioner i forhold til væske, fosfat, kalium og salt. Det
kan være en stor udfordring at finde ud
af, hvad man må spise, men på den anden side er det også tidskrævende at lave
flere forskellige måltider til familien hver
eneste dag.

Dine sociale rettigheder

Find ud af hvilke muligheder der er for at
I kan få hjælp udefra. Det kan være støtte
til merudgifter og transport, tabt arbejdsfortjeneste, muligheder for støtte til at
tage en uddannelse eller beholde et job
mm. Der er masser af muligheder, som
det er vigtigt at kende til.

”Det kan være rigtig svært at få hjælp fra
kommunen til f.eks. rengøring, men prøv
alligevel. Har man råd til selv at betale for
f.eks. rengøringshjælp, så kan det være
en god investering. Ellers kan man bruge
den bredere familie, som måske gerne vil
hjælpe til. Find desuden ud af om I kan
få dækket evt. merudgifter efter Serviceloven,” forklarer Jan Jensen.

FÅ MERE AT VIDE
Det kan være svært at overskue at sætte sig
ind i sine sociale rettigheder, samtidig med
at man skal finde ud af, hvordan nyresygdommen fungerer og vænne sig til en anderledes
hverdag.
Nyreforeningen har pjecer, som beskriver
dine sociale rettigheder, hvis du er i arbejde
eller på pension, hvis du er ung og nyresyg,
hvis du har et nyresygt barn og hvis du gerne
vil kende mulighederne for at få dækket familiens merudgifter.
Find alle pjecerne på www.nyreforeningen.
dk. Du kan også altid ringe og få en snak med
vores socialrådgiver på tlf. 50 93 59 50.

Nanna Carton er klinisk diætist i Nyreforeningen, og hun har gode råd til, hvordan man integrerer den nyresyges diæt i
familiens madlavning. ”Indeholder retten f.eks. grøntsager og fisk og har den
et lavt indhold af fedt, kan hele familien
indtage maden med glæde. Husk dog at
den nyresyge altid skal tage hensyn til
sine restriktioner i forhold til tilberedningen af maden,” siger Nanna Carton.
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MAN MÅ TÆNKE HELT ANDERLEDES
Sarah Gerken fortæller om
de udfordringer, hun og
hendes nyresyge kæreste er
løbet ind i, og hvordan de
har fundet løsninger til at
holde hovedet oven vande i
hverdagen.
Sarahs kæreste har været nyresyg, siden
han var helt lille. Da hun mødte ham for
fem år siden, var han i dialyse. Det har
han været indtil april i år, hvor han fik sin
mors nyre.
Sarah har læst til sosu-assistent, og på et
tidspunkt skulle hun klare både skolegang, lektier, rengøring, tøjvask, indkøb,
madlavning mm. ”Jeg stod op kl. 5 om
morgenen. Jeg skulle have ham af sted til
dialyse og smøre en madpakke til ham.
Så skulle jeg selv blive klar og af sted i
skole. Når jeg kom hjem, lå han på sofaen
og sov, dødtræt efter fire timers dialyse.
Så lavede jeg aftensmad og lektier, og så
var den dag faktisk gået,” forklarer Sarah.
Derfor havde Sarah og hendes kæreste heller ikke meget tid og overskud til
f.eks. at se deres venner. ”I starten var det
hårdt. Mine venner havde svært ved at
sætte sig ind i, at min kæreste er nyresyg.
Samtidig blev der desværre også mindre
tid til at se vennerne,” fortæller Sarah.
En af udfordringerne var den træthed,
som Sarahs kæreste led under. ”Når vi
var ude, så blev min kæreste tidligt træt.
Jeg har da nogle gange tænkt, at jeg gerne
ville blive, men jeg er altid taget med ham
hjem alligevel,” forklarer Sarah.

At finde løsninger

Det tog noget tid for Sarah at vænne sig
til det hele, men at give op har aldrig været en mulig løsning for hende. ”Det har
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kostet blod, sved og tårer. Det må jeg indrømme. Men jeg har aldrig overvejet at
give op og gå min vej,” siger hun.
I stedet satte Sarah sig for at finde løsninger på hverdagens problemer. ”Man
skal tænke sin hverdag helt anderledes.
Det bliver man nødt til,” siger Sarah og
fortsætter: ”På et tidspunkt begyndte jeg
f.eks. at lægge små sedler med opgaver
til ham de dage, hvor han ikke skulle i
dialyse. I starten forventede jeg nok for
meget af ham. Jeg var nødt til at bremse
lidt op for, at han kunne følge med. I dag
fungerer det godt med sedlerne. Han er
også blevet glad for dem, fordi det holder
ham i gang,” fortæller Sarah.
”Jeg har også været efter ham i forhold til
kosten og hvor meget væske, han drikker,
fordi han ikke altid overholder det. Det
bliver han muggen over. Men vi er blevet

gode til sammen at lægge en madplan om
søndagen og så handle ind til hele ugen
om mandagen,” siger Sarah.

Vigtigt at støtte hinanden

”Vi har haft masser af støtte at hente i
både min og hans familie og fra venner.
Det er dejligt at mærke opbakningen, og
det havde været rigtig hårdt uden dem,”
mener Sarah.
”Det vigtigste, tror jeg, er, at man støtter
hinanden, når man synes det er hårdt, og
at man lytter til hinanden. Vi er gode til
at tale om tingene og til at give hinanden
et knus, når det er lidt hårdt. Og så tror
jeg bare, at man bliver nødt til at tage én
dag ad gangen, der er simpelthen ikke
andet at gøre,” slutter Sarah.
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HÅRDT AT SE SIN ELSKEDE SYG
Lene Bertelsens mand er
nyresyg. Han er diabetiker
og er efterfølgende blevet
ramt af nyresygdom. Før
Lenes mand blev transplanteret led han bl.a. af træthed
og svigtende hukommelse,
og efter transplantationen
var han meget ofte indlagt
det første års tid. Sygdommen ændrede deres hverdag
fuldstændig.
Da Lenes mand blev nyresyg, ramlede
det sammen med, at det vikariat, som
Lene arbejdede i, stoppede. I første omgang var det en god ting, fordi hun fik
mere tid til de mange opgaver, der nu
alene hvilede på hendes skuldre. Men det
skulle vise sig at være en belastning at
søge arbejde og leve op til fagforeningens
krav, samtidig med at hun passede en syg
mand derhjemme.

Foto: Lene Bertelsen

Det blev ikke mindre hårdt, da det viste
sig, at omgangskredsen havde svært ved
at forstå sygdommen og dens konsekvenser. ”Jeg måtte slås med vores omgivelser, som havde meget lidt forståelse for
min mands træthed og hans efterhånden
dårligere og dårligere hukommelse. Han
virkede måske ikke så syg, som han var,
og han ville ikke selv indrømme, at han
f.eks. fik dårligere hukommelse. Det gjorde det nok heller ikke nemmere for vores
venner at forstå,” forklarer Lene.

”Han blev mere og mere træt, og jeg
måtte tage mig af alt det praktiske i hjemmet,” husker Lene og fortsætter: ”En af
de større udfordringer var, da min mand
skulle til at følge en diæt. Det var en
kæmpe opgave at lave mad, som fulgte
diæten. Vi vendte og drejede alle madvarer, når vi købte ind. Jeg begyndte at lave
al mad fra bunden og bage vores eget
brød, så jeg vidste præcis, hvad der var i,”
fortæller Lene.

”I en sådan situation kan man som pårørende godt føle sig lidt glemt. Alle spørger hele tiden til den syge, og aldrig til
dig,” forklarer Lene. Derfor var det en
god dag for Lene, da hun fandt en pårørendegruppe.

At føle sig glemt

Lene påpeger, at det ikke kun er nogle
praktiske hverdagsting, der ændrer sig.
”Man skal huske på, at det jo også er en
følelsesmæssig belastning at se sin elskede være syg og blive mere og mere syg,”
siger hun.
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De ting, man ikke taler om

at tale med, som forstår ens situation,” siger Lene.
Lene påpeger, at hun og hendes mand
er gode til at bruge hinanden, og at det
betyder meget. Men samtidig er der en
grænse, for rollerne ændrer sig, når den
ene pludselig bliver meget syg. Lene forklarer: ”Man vil jo ikke såre sin ægtefælle
med alle ens egne problemer. Der er nogle ting, man bare ikke tager op, fordi man
tænker, at han jo har nok at tumle med i
forvejen.”
Selvom man har brug for at tale med andre i samme situation, så mener Lene og
hendes mand også, at det er vigtigt, at deres liv ikke kun handler om sygdom. ”Det
hele må ikke gå op i sygdom, og man skal
huske at leve,” slutter Lene.

”Jeg kom på et tidspunkt med i en pårørendegruppe. Det var en kæmpe lettelse.
Jeg havde nogle gange følt mig som Palle
alene i verden. Man har jo brug for nogen

•
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NYREFORENINGENS TILBUD TIL FAMILIER, HVOR ET
AF FAMILIEMEDLEMMERNE HAR EN NYRESYGDOM
Kurser

’Når mor eller far er nyresyg’. Her får du
faglige oplæg af læger, psykologer, diætister og socialrådgiver med relevante emner, som relateres til familiernes hverdag.
Der er rig mulighed for at møde ligestillede familier og erfaringsudveksle. Der er
også mange sociale og sportslige aktiviteter for hele familien.
’Familier med nyresyge børn under 18
år’. Nyreforeningen har gennem mange
år afholdt familiekurser for nyresyge
børn, deres raske søskende og forældre.
Der er altid stor søgning til kurserne.
Evalueringerne fortæller, at familierne
har stort udbyt te af at deltage i kurserne.
På kurserne får familierne relevante informationer af fagpersoner med særlig
viden og indsigt i nyresyge familiers vilkår, f.eks. læger fra børne- og nyreafdelinger, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, diætister mv. Kurserne giver
gode redskaber til at mestre en vanskelig
hverdag med nyresygdom. Der er rig mulighed for at erfaringsudveksle med ligestillede og skabe netværk. På kurserne er
der mange sociale og fysiske aktiviteter

for hele familien. Næste kursus er i oktober 2013.

problemer, der er ved at have et nyresygt
barn.

Følg med i kalenderen på www.nyreforeningen.dk, hvis du er interesseret i at
deltage i et eller flere af vores kurser. Vi
har også andre kurser, som måske er relevante for dig.

En anden måde at komme i kontakt med
andre i samme situation er ved at bruge
vores grupper på Facebook. Du finder
grupperne ved at søge på følgende navne:

Dialog og erfaringsudveksling

Vores kontaktpersonordning tilbyder
samtaler med en person, der selv lever
med en nyresygdom eller med en pårørende. Vores kontaktpersoner lytter til
dig og bidrager gerne med egne erfaringer. De har selvfølgelig tavshedspligt.
Hvis du ønsker at tale med en kontaktperson, skal du kontakte Nyreforeningens socialrådgiver på tlf. 50 93 59 50.
Han formidler så kontakt med en person,
der matcher netop din situation. Vi har
et bredt netværk af kontaktpersoner i
forhold til nyresygdomme, alder og geografi.
Nyreforeningen har desuden et forældrenetværk, hvor forældre får mulighed
for at tale med ligestillede familier om de

Se vores brede udvalg af pjecer på
www.nyreforeningen.dk. Alle pjecerne kan
læses på hjemmesiden, og du kan downloade dem til din egen computer. Det er
også muligt at få tilsendt pjecerne.
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• Nyreforeningen (for alle nyresyge og
pårørende)
• Pårørende til nyresyge
• Nyrestenspatient
• Aktive nyresyge +25
• Ung, sej og nyresyg
Vælg den, der passer til din situation, og
anmod om medlemskab. Så kan du nemt
og hurtigt komme i kontakt med andre,
som meget gerne vil støtte dig og svare på
dine spørgsmål.

Professionel rådgivning

Nyreforeningen har sin egen socialrådgiver, som du altid er velkommen til at
kontakte, hvis du har spørgsmål om dine
sociale rettigheder og muligheder eller
du har brug for én at tale med. Derudover kan du spørge vores kliniske diætist
til råds, hvis du f.eks. har brug for hjælp
til at forstå din eller din pårørendes diæt.
Du finder kontaktoplysningerne på www.
nyreforeningen.dk.

EN HYLDEST TIL LIVET
Peter Marott er jazzmusiker og nyretransplanteret.
Hans nye plade er en hyldest til livet, og han har
valgt at donere 5 kr. for
hver solgt plade til Nyreforeningens arbejde for nyresyge børn og deres familier.
Peter blev nyresyg i 2001 efter en lang
rejse til Cuba. Sygdommen udviklede sig
langsomt, men endte med, at nyrefunktionen faldt dramatisk, og Peter endte i
dialyse. I 2007 fik Peter sin mors nyre. Efterfølgende er han fortsat som musiker, og
nu ønsker han med sit nye album at sætte
fokus på organdonation.

”Efter jeg fik min mors nyre, følte jeg, at
jeg havde fået et nyt liv. Men mange er ikke
så heldige, og derfor er det så forbandet
vigtigt, at der kommer fokus på organdonation. Jeg har tidligere bidraget med materiale til fagbøger rettet mod sygeplejersker, lavet materiale til pårørende, skrevet
en blog for unge nyresyge, haft kontakt til
sundhedsordførere og ministre samt lavet
støttekoncert for nyresyge børn. Nu håber
jeg med min nye plade endnu engang at
kunne sætte fokus på organdonation,” fortæller Peter.

”Pladen hylder livet, som jeg var så heldig
at få tilbage, da jeg fik min mors nyre. Jeg
prøver gennem mit virke som professionel
musiker at fortælle en positiv historie om
organdonation. Jeg fik efter transplantationen kræfter til igen at være familiefar
(jeg har to søde drenge), og jeg kunne
fortsætte mit virke som musiker, hvilket
er noget jeg har gjort hele livet og som jeg
elsker,” siger Peter.

Peter Marotts nye plade hedder ”When
my dreamboat comes home”. Den udkom
den 29. april på Calibrated Records. Peter
siger selv om pladen:

FAKTA
For hver solgt plade går 5 kr. til Nyreforeningens
arbejde for nyresyge børn og deres familier.
Du kan læse mere om Peter og hans musik på
www.petermarott.dk.
Du kan bl.a. købe pladen på www.vmeshop.dk
og via iTunes.
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LIVET PÅ LANDEVEJENE
Er det rimeligt, at dialysepatienter fra Tønder, Nakskov, Grenå eller Skjern
skal tilbringe op til fire
timer på landevejene for at
komme i dialysebehandling? Det mener Nyreforeningen ikke og foreslår
derfor, at dialysebehandling på sygehusene suppleres af kommunale tilbud.
/ AF TROELS BUSK HOFF, POLITISK
KONSULENT I NYREFORENINGEN

50 km lyder måske ikke af så meget. Men
hvis man er dialysepatient og bor 50 km
fra nærmeste dialyseafdeling, så får man
et grundigt kendskab til sin lokalegn, for
turen fra ens hjem til dialyseafdelingen
foregår ikke i lige linje. Tværtimod skal
man på rundtur for at samle andre patienter op, og pludselig bliver de 50 km til en
mindre dagsrejse. Er man så uheldig at
bo i et af Danmarks sorte dialysehuller,
så kan den samlede transporttid til og fra
dialysebehandling sagtens løbe op i fire timer, tre gange om ugen. Det giver et godt
kendskab til lokalegnen…

13 døgns mindre transporttid

Det er Nyreforeningens holdning, at
transporten for dialysepatienter højst må
vare i alt to timer pr. dialysebehandling.
Det vil stadigvæk betyde et stort tidsforbrug, men dog lette hverdagen en del for
de patienter, som bor langt fra deres dialyseafdeling. Og sparer man to timer pr.
dialysebehandling, bliver det immervæk

til seks timer om ugen og 312 timer om
året. Eller omregnet; 13 døgns mindre
transport om året! 13 døgn som kan bruges til noget mere livsbekræftende end at
rasle rundt på de danske landeveje.

Kommunale dialysetilbud

I regeringens sundhedsudspil ”Mere borger mindre patient” lægges der op til, at
kommunerne fremover skal løse flere
sundhedsopgaver. Det synes vi i Nyreforeningen er en rigtig god idé, særligt hvis
kommunerne også tiltænkes en større
rolle i udførelsen af dialyse. I dag er der
aftaler mellem regionerne og en del kommuner om, at kommunale sygeplejersker
kan assistere ved udførelse af P-dialyse i
patientens hjem. Men hæmodialyse foregår kun på hospitalerne, bortset fra de ca.
150 patienter, som selv gennemfører hæmodialyse i eget hjem. Men hvis patienter
kan uddannes til selv at gennemføre hæmodialysebehandling, kan kommunale
sygeplejersker vel også uddannes til at
gennemføre hæmodialyse enten i patientens hjem eller på et kommunalt sundhedshus?
Nyreforeningen ser et stort potentiale i
at rykke en del af dialysebehandlingen
tættere på patienterne ved at give kommunerne en del af opgaven med at udføre
hæmodialyse. Alt andet lige vil det betyde,
at flere patienter kan få dialysen hjem og
derved få en mere fleksibel hverdag. Og
måske en bedre behandling, da dialysen
vil kunne spredes ud over flere dage. Det
vil også betyde, at de sorte dialysehuller
kan slettes fra landkortet ved at etablere
dialysesatellitter i kommunale sundhedshuse. Disse kommunale satellitter skal
naturligvis være under tilsyn af en nefrologisk afdeling, så kvaliteten af behandlin-

gen sikres.

Ny tankegang, men kun i Danmark

At flytte dialysebehandling ud i kommunerne vil betyde en ny måde at tænke dialysebehandling på, også for patienterne.
Mange patienter vil ikke længere komme
så ofte på hospitalet, og flere patienter
vil sandsynligvis skulle forholde sig til
spørgsmålet om at få dialysen hjem og
måske selv stå for en større del af behandlingen. Går man til andre lande, er man
flere steder langt med at rykke dialysebehandling væk fra sygehusene og ud lokalt.
I Norge er dialysebehandlingen organiseret i langt flere men mindre dialysesatellitter, fordi afstandene i Norge ganske enkelt
er længere, end de er i Danmark. I Australien er der dialyseafdelinger, hvor 70 % af
patienterne har dialysen derhjemme. Alternativet ville være, at patienterne skulle
flytte for at kunne få dialyse.
Måske virker det mere trygt, at dialysen
foregår på hospitalerne? Men dialysebehandling i Norge og Australien har ligeså
høj kvalitet som i Danmark. Følelsen af
tryghed på hospitalerne har ofte den bagside for patienterne, at hverdagen bliver
meget skemalagt. Ved at rykke en større
del af dialysebehandlingen ud lokalt, vil
behandlingen kunne tilrettelægges mere
fleksibelt for patienterne, og man vil godt
kunne sikre, at behandlingskvaliteten er
den samme.

Inden for de røde cirkler på kortet mener Nyreforeningen, at der er acceptabel distance til nærmeste
dialyseafdeling. I de øvrige områder mener Nyreforeningen, at der er for langt.

14
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VI INDBERETTER FOR FÅ UVENTEDE BIVIRKNINGER
En ny analyse viser, at
få danskere indberetter
uventede bivirkninger, de
oplever ved brug af medicin. Indberetninger fra
medicinbrugerne og deres
pårørende er ellers vigtige
i arbejdet for at højne medicinsikkerheden. Derfor
gennemfører Sundhedsstyrelsen i foråret 2013 en
kampagne, der skal oplyse
medicinbrugere om muligheden for at indberette deres bivirkninger.
/AF TOR JUUL

Det tager sekunder at indtaste www.
meldenbivirkning.dk, og det behøver
kun at tage ti minutter at udfylde blanketten. Men alt for få medicinbrugere er
klar over, at de selv kan melde deres bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Sidste
år kom hver femte af de ca. 4.000 indberetninger om bivirkninger fra medicinbrugere og pårørende. De resterende
80 % kommer fra læger og andre sundhedsprofessionelle.
- Det er meget værdifuldt for os at få
indberetninger fra brugerne selv, for
de giver os et mere nuanceret billede af
bivirkningerne ved en type medicin. Vi
vil især gerne have flere indberetninger
af uventede bivirkninger – dem der ikke
står på indlægssedlen eller lægen ikke
har fortalt om. Og det vil være en kæmpe gevinst, hvis brugerne blev hurtigere
til at indberette bivirkningerne. Når der
går lang tid før en indberetning, går det
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selvfølgelig ud over vores muligheder
for at reagere hurtigt, siger Helle Harder, der er afdelingsleder for Overvågning af Bivirkninger og Lægemiddelsikkerhed hos Sundhedsstyrelsen.

tit bestemte typer bivirkninger mere generende, end lægerne umiddelbart gør.
Træthed og hovedpine kan eksempelvis
være til stor gene i løbet af en hverdag,
siger Helle Harder.

En af de måder Sundhedsstyrelsen reagerer på, hvis der opleves alvorlige eller uventede bivirkninger ved bestemte
præparater, er ved at orientere læger og
patientforeninger. I nogle tilfælde kan
indberetninger også føre til ændringer
i indlægssedlen eller til at et præparat
helt tages af markedet. Medicinbrugernes indberetninger er et væsentligt bidrag til medicinsikkerheden, fordi de
giver en anden type viden.

Ikke alle reagerer ens

- Medicinbrugerne giver typisk meget
udførlige beskrivelser af bivirkningerne,
og ofte har de en anden opfattelse af,
hvor generende en bivirkning er, end
lægerne har. Det er dem, der mærker bivirkningerne på egen krop, og de finder

Den nye analyse af medicinbrugernes
indberetninger viser, at medicinbrugere
og læger har fem ud af ti medicintyper til
fælles på listen over de ti hyppigste indberetninger. Men for fem medicintyper
er der bivirkninger, som kun er blevet
indberettet af medicinbrugere og pårørende. Langt størstedelen af indberetningerne fra medicinbrugere er af ikkealvorlige bivirkninger. Men det skyldes
blandt andet, at medicinbrugerne indberetter bivirkninger, som sundhedspersonalet ikke får med. Indberetningerne fra
medicinbrugerne har derfor vist sig at
være et vigtigt supplement til lægens og
sygeplejerskens.

- Det er meget individuelt, hvordan mennesker reagerer på forskellige typer af
medicin, så derfor har hver eneste indberetning stor værdi for os. Vores ti års
erfaring med medicinbrugernes indberetninger har vist, at de bidrager væsentligt til både kvantitet og kvalitet. Der er
ingen tvivl om, at indberetningerne fra
medicinbrugere og deres pårørende er en
vigtig del af sikkerhedsovervågningen af
medicinen, siger Helle Harder.
Og medicinsikkerheden er hovedårsagen
til, at registreringerne af bivirkninger er
vigtige. Medicinalvirksomheder er nemlig forpligtiget til at revurdere deres egen
medicins sikkerhed med jævne mellemrum. I det arbejde skal virksomheden
anvende samtlige informationer om bi-

virkninger, der er kommet ind til Sundhedsstyrelsen. Det er på den baggrund,
man vurderer, om der skal ske ændringer
i medicinens brug. Så jo flere indberetninger, jo bedre udgangspunkt for en sikker vurdering.

Flere skal indberette uventede
bivirkninger

- Vi har indtryk af, at vi kan få flere indberetninger af uventede bivirkninger i
hus ved simpelthen at gøre opmærksom
på muligheden for at indberette. Derfor
sætter vi en kampagne i søen i foråret
2013, så både fagfolkene, medicinbrugerne og deres pårørende bliver mere
opmærksomme på uventede bivirkninger og på, at de kan indberette dem til os,
siger Helle Harder.

Sundhedsstyrelsen har også startet en
elektronisk
spørgeskemaundersøgelse
for at få klarlagt, hvad der motiverer
medicinbrugere og pårørende til at indberette deres bivirkninger. Når man har
indberettet en bivirkning til Sundhedsstyrelsen, får man bagefter mulighed for
at besvare spørgeskemaet. Resultaterne
skal hjælpe styrelsen med at finde ud
af, hvor og hvordan der skal sættes ind i
fremtiden, så der bliver endnu flere, der
indberetter uventede bivirkninger.

FAKTA
•
•
•
•

Sundhedsstyrelsen får ca. 4.000 indberetninger om året på formodede bivirkninger.
20 % af indberetningerne kommer fra medicinbrugere og deres pårørende.
Medicinbrugere og deres pårørende har i 10 år – siden maj 2003 – selv kunnet indberette bivirkninger.
Læger er lovmæssigt forpligtigede til at indberette alvorlige og uventede bivirkninger ved medicin,
samt alle bivirkninger ved ny medicin, der har været på markedet i under to år.

• En uventet bivirkning, er en bivirkning, der ikke er beskrevet i indlægssedlen til medicinen.
• En alvorlig bivirkning, er en bivirkning der:
• Er dødelig
• Er livstruende
• Kræver hospitalsindlæggelse eller medfører forlængelse af hidtidig hospitalsindlæggelse
• Resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed
• Medfører fosterskade eller medfødt anomali.
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FERIEREJSE TIL KRETA
Rejs med Nyreforeningen og
Gambro til Kreta i slutningen
af september.
Vi rejser med Spies Rejser og skal bo på
hotel Mediterraneo, der ligger i udkanten af byen Hersonissos. Byen har
gode restauranter, indkøbsmuligheder
samt strand og en flot promenade mod
vandet.
Hotellet er et godt middelklassehotel
med store værelser og flere store poolområder, hvor der ofte er underholdning
om aftenen. Rejselederne vil arrangere
udflugter efter deltagernes formåen og
ønsker.

18

Dialysen foregår på klinikken Mesogeios, som vil hente og bringe patienterne til dialysebehandling. Med på rejsen
har vi hæmodialysesygeplejersker.

Pris for 1 uge i dobbeltværelse 5.869 kr.
Pris for 2 uger i dobbeltværelse 7.919 kr.
Tillæg for enkeltværelse er 1.550 kr. pr.
uge

Alle rejsedeltagere skal kunne klare sig
selv eller have en medhjælper med. Desuden skal deltagerne være medlem af
Nyreforeningen. Karen Marie og Søren
Riis, tlf. 97 82 18 31 og e-mail s-riis@
mail.tele.dk, er rejseledere på turen.

Hotellet er med all inclusive, hvilket
betyder at der er mad hele dagen og at
lokale drikkevarer er med i prisen det
meste af dagen.

Priser

Der er mulighed for at rejse i en eller to
uger med afgang den 19. september fra
både København og Billund.

TILMELDING
Tilmelding skal ske på et
ansøgningsskema, der
kan hentes på Nyreforeningens hjemmeside eller hos Betiinaa Søgaard
på tlf. 50 93 59 46 eller
e-mail bs@nyreforeningen.dk. Ansøgningsfrist
er den 22. juli.

1 MILLION DONORER GIVER HÅB TIL
NYREPATIENTER PÅ VENTELISTE
”Vi tager gerne munden
fuld med en stærk ambition
om at komme ventelisten
for transplantation til livs,”
siger formand for Oplysning om Organdonation,
Jan Rishave, og fortsætter:
”Det handler om at redde
liv, og det kan både du og
jeg være med til.”
To bevægende livshistorier
/ AF ANNELISE MØLLER,
PROJEKTKOORDINATOR I OPLYSNING OM
ORGANDONATION

Siden Donorregistret blev oprettet i 1991,
har hver femte voksen taget stilling. Selvom det er ganske mange, er der stadig et
gab mellem det at tænke på organdonation og selve tilmeldingen. Det er derfor
på høje tid, at der kommer gang i snakken
rundt om i familierne, og at Donorregistret når sit nærliggende klimaks på 1 million registrerede. Derfor har Oplysning
om Organdonation skudt en kampagne i
gang.
Jan Rishave fortæller om donorkampagnen, som lige nu udspiller sig på Facebook. ”Oplysning om Organdonation
er en handlekraftig organisation, der vil
redde liv. Men i det daglige er budget der
ikke plads til at gøre noget ekstraordinært,
så det var en glædens dag, da TrygFonden
ringede og fortalte, at de vil støtte kampagnen,” siger han. Nu bliver 9.500 Facebook-brugere spurgt. Og deres netværk
får det samme spørgsmål. På den måde
kommer vi potentielt ud til 1,5 millioner
med en klar opfordring til at tage snakken
med familie og venner – og tage ansvar og
få meldt sig i Donorregistret.
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Kampagnen sætter budskabet i relief med
to personlige historier fra frivillige i infoteamet, der har haft organdonation helt
inde på livet. Gitte Spandet fortæller hvor
svært det var at tage stilling på sin mands
vegne. De nåede aldrig at tale sammen
om organdonation, og hendes budskab
er ikke til at tage fejl af: ”Ta’ snakken med
din familie, så de ved hvad du ønsker.”
Mikkel Worm fortæller, at det først rigtigt
gik op for ham, hvor krævende dialyse er,
da han blev transplanteret. Den nye energi
overvældede ham. Så meget, at han i dag
kan lægge sidste hånd på sin universitetsuddannelse.

Vær med i kampagnen

Du kan være med på Facebook på www.
facebook.com/tagstilling og tage del i
snakken. ”Dine tanker er vigtige for andre

og kan være dem, der sætter skub i tilmeldingen til Donorregistret,” fastslår Jan Rishave. Og han forklarer videre, at næsten
alle tænker positivt om organdonation, så
det svære er at få sat handling bag ordene.
På Facebook kan du være med i debatten,
fortælle din egen historie og følge Donorbarometeret, der løbende viser vejen mod
1 million i Donorregistret.
Nyreforeningen er medlem af Oplysning
om Organdonation sammen med otte andre patientforeninger. Vi oplyser befolkningen om organdonation, så flere kan
tage stilling. På www.organdonor.dk kan
du få mere at vide om organdonation. På
www.sundhed.dk kan du tilmelde dig Donorregistret.

FAKTA
Døde på venteliste i 2012: 13 nyrepatienter.
Transplanterede i 2012: 214 nyrepatienter.
Venteliste lige nu: 472 nyrepatienter.
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NYRERNES DAG LYSTE NATTEN OP
Nyrernes dag, lørdag den 4. maj, blev
markeret i Nyreforeningens lokale kredse.
I København/Frederiksberg tændte man
lys for at sige tak til donor. Ca. 250 lys blev
tændt på Dronning Louises bro. Eventen
spredte sig hurtigt via Facebook, og det viste sig, at der var rigtig mange, som gerne
ville tænde et lys for deres donor, selvom
de ikke kunne være til stede i København.
Det betød, at der 75 steder i Danmark, på
Færøerne, i Grønland og i Sverige blev
tændt lys for en nyredonor.
Bag hvert eneste lys er et menneske,
som ønsker at vise sin taknemmelighed
til den person, der har doneret en nyre
til dem.

I resten af landet var der ligeledes aktiviteter og fejring af Nyrernes dag. Mange af
Nyreforeningens kredse delte masser af
donorkort og solsikkefrøposer ud på centrale steder i de større byer. Frivillige fik
talt med forbipasserende om organdonation og om hvordan det er at være nyresyg.

Foto: Thorbjørn Deele

FOKUSGRUPPE FOR NYRESTENSPATIENTER
Er du nyrestenspatient, og har du lyst til
at hjælpe Nyreforeningen med at udvikle
gode og relevante medlemstilbud for nyrestenspatienter? Så bliv en del af vores fokusgruppe. Her får du en unik mulighed
for at præge Nyreforeningens fremtidige
indsats for nyrestenspatienter.

20

Vi afholder et fokusgruppeinterview i løbet af foråret. Her vil vi gerne høre, hvad
du som nyrestenspatient forventer af en
patientforening, og hvilke slags arrangementer du vil have glæde og gavn af at
deltage i.

Kontakt Jan Jensen på tlf. 50 93 59 50 eller jj@nyreforeningen.dk for at høre mere
og tilmelde dig. Datoen for fokusgruppeinterviewet bliver fastlagt, når vi har fået
jeres tilmeldinger.

Det er dit liv,
det er din beslutning
Hjemmebehandling - Et muligt alternativ for mange patienter

| 2010-06 | RR 2010_035DK |

Baxter A/S
www.baxter.dk
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FERIEREJSE TIL BERLIN
Spændende seværdigheder og julemarkeder i en fantastisk by. Fra den 3.
til den 8. december 2013 arrangerer
Nyreforeningen en rejse til en af Europas
metropoler, hvor der bliver mulighed for
at se bl.a. Brandenburger Tor, Gedächtnis Kirche, Berliner Dom, Checkpoint
Charlie, Mauerpark og meget meget
mere. Vi blander alle seværdighederne
med at mærke den fantastiske stemning
på de mange julemarkeder rundt om i
byen.
Vi skal bo på Berlin Mark Hotel, som er
et rigtig godt 4-stjernet hotel, som ligger
tæt ved Kurfürstendamm. Fra hotellet er
der ikke langt til busholdeplads og undergrundstog. I Berlin er det både nemt
og billigt at komme omkring – også hvis
man er kørestolsbruger. På hotellet er
der adskillige handicapvenlige værelser,
som vi naturligvis har reserveret nogle
af.
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Der er arranget to dialyser under opholdet: torsdag og lørdag morgen og der
en dansk sygeplejerske, Pia Trojahn fra
Hillerød, med på rejsen.
Vi flyver fra Kastrup tirsdag den 3.
december kl. 10.55 (check ind 2 timer
før) til Berlin Tegel, hvor vi lander kl.
12. Herfra er der bus til hotellet. På
hjemrejsen er der bus til Tegel, hvorfra
vi flyver kl. 13.40. Vi lander i Kastrup kl.
14.40. Vi flyver med Air Berlin. På begge
rejsedage er der rigtig nem tilslutningsmulighed fra Rønne, Billund, Skrydstup
og Tirstrup. Profil Rejser, som er vores
arrangør, ordner gerne disse tilslutningsbilletter.
Rejseledere på turen er Jette og Jesper
Thaarup fra Nyreforeningens Ferieudvalg. De kan kontaktes på tlf. 22 87 37 25
eller på jesperthaarup@hotmail.com.

Pris

Turens pris er 4.550 kr. i delt dobbeltværelse. Merpris for enkeltværelse er 1.635
kr. Depositum er på 1.000 kr., som bedes
indbetalt ved tilmelding. Prisen inkluderer rejse fra Kastrup og retur, bus til
og fra lufthavnen i Berlin og hotel med
morgenmad.
Da dette ikke er en charterrejse, bliver
tilmelding efter: ”Først til mølle”-princippet.

TILMELDING
Tilmeld dig til Betiinaa
Søgaard på Nyreforeningens sekretariat senest
den 15. august 2013 på
tlf. 50 93 59 46 eller email til bs@nyreforeningen.dk.

MEDLEMMERNES KOGEBOG
Du kan stadig nå at sætte
dit præg på medlemmernes
helt egen kogebog. Send
din yndlingsopskrift til os
og deltag i konkurrencen
om en gourmetoplevelse til
en værdi af 799 kr.
Som nyresyg lever man med bestemte
kost- og væskerestriktioner. Men det skal
stadig være sjovt at lave lækker og sund
mad. Bl.a. derfor har Nyreforeningen en
diætist ansat, som vejleder om kost, og
som hver måned udvikler en ret specielt
til nyrepatienter på www.nyreforeningen.
dk.

og fremgangsmåde og et godt billede af
retten og dig/jer, der har lavet retten. Opskriften må meget gerne være nyrevenlig,
men det er ikke et krav. Nyreforeningens
diætist sikrer nemlig, at alle opskrifter gøres nyrevenlige.
Du kan sende din yndlingsopskrift til os
helt indtil den 1. september 2013. Her kåres den lækreste og mest kreative opskrift.
Vinderen får direkte besked, og præmien
– en gastronomioplevelse til en værdi af
799 kr. – sendes efterfølgende med posten.
Hver måned, indtil konkurrencen slutter,
kårer vi desuden månedens opskrift. Vinderen af månedens opskrift får et gavekort
på 250 kr. til Føtex, og opskriften bliver
brugt som månedens menu på www.nyreforeningen.dk.

De bedste opskrifter bliver i slutningen af
året samlet til en opskriftssamling, som
du efterfølgende kan finde på vores hjemmeside.
Send din opskrift og billede til Nyreforeningens kliniske diætist Nanna Carton
på nanna_carton@hotmail.com. Husk at
skrive dit navn, adresse og tlf.nr i e-mailen.
Vi glæder os til at se jeres lækre opskrifter!
OBS. Når du sender din opskrift til os, giver du samtidig Nyreforeningen ret til at
offentliggøre din opskrift i Nyreforeningens regi.

Vi er sikre på, at vores medlemmer også
har en masse lækre opskrifter liggende,
som kan være til inspiration for andre.
Derfor udvikler vi ”Medlemmernes kogebog”, og til det har vi brug for dig!
Alt du skal gøre er at indsende din yndlingsopskrift til Nyreforeningen.
Opskriften kan være på alt fra forret, frokost, hovedret til bagværk og dessert. Opskriften skal indeholde en ingrediensliste

Første måneds vinder af opskriftskonkurrencen. Asger har sammen med sin mor
lavet kyllingefrikadeller med dragepastasalat. Se opskriften på vores hjemmeside.
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PROBLEMER MED LODSEDLER I ÅRETS LOTTERI
Der har desværre været
problemer med nogle af
lodsedlerne i årets lotteri.
Nogle lodsedler har været
svære at læse og skrabe. I
Nyreforeningen er vi meget
kede af de problemer, der
har været. Vi kan dog garantere, at alle der har vundet også får deres præmie.
For at vinde i Nyreforeningens lotteri,
skal man have tre ens symboler i ét skrabefelt. Sådan har det været i mange år,
og sådan er det også i år. Skraber man
eksempelvis tre FONA-logoer, skal man
imidlertid være opmærksom på, at vi har
tre forskellige præmier fra FONA. Der
skal derfor også stå det samme nedenun-

der FONA-logoerne, før der er gevinst.
Sådan har det været i flere år, uden at det
har givet anledning til problemer. Men
i år har det været svært at se, hvad der
stod under FONA-logoerne. Derfor har
vi haft en del henvendelser fra folk, som
har troet, at de har vundet, men hvor der
ikke har været gevinst på loddet. Det er
folk naturligvis blevet skuffede over, og
nogle er blevet vrede. Det kan vi godt
forstå, og vi beklager, at vi ikke var opmærksomme på, at den nye opsætning
af lodsedlerne gjorde det svært at se, om
man har vundet. Det retter vi til næste år.

Dårlig kvalitet af nogle lodsedler

Når man køber et skrabelod, forventer
man naturligvis, at skrabefelterne kan
skrabes. Desværre har der været en produktionsfejl på nogle af lodsedlerne, således at nogle lodder har været svære at
skrabe. Fejlen er sket hos vores leverandør, og selvom der er en kontrol af lod-

50 ÅRS JUBILÆUM FOR FØRSTE
NYRETRANSPLANTATION
Danmarks første nyretransplantation
fandt sted den 18. april 1964 på Århus
Kommunehospital, og den blev udført af
overlæge Ole Fjeldborg.

planteret før 1970. Måske du kan være behjælpelig med historier fra dengang eller
lignende.

Kreds Østjylland vil gerne markere dagen
ved at holde et arrangement i april 2014.
Præcis hvad dagen kommer til at indeholde er endnu ikke fastlagt. Derfor hører
jeg rigtig gerne fra dig, hvis du er trans-

Kontakt
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Ann Bellis Hansen,
kredsformand i Østjylland
E-mail: hansenann@hotmail.com
Tlf. 28 89 76 96

derne før udsendelse, er fejlen ikke blevet
opdaget. Vores leverandør har nu ændret
kontrolprocedure, så noget lignende ikke
kan ske igen.
Der er en mulighed for at få tjekket sin
lodseddel. Alle lodsedler er udstyret med
et kontrolfelt. Hvis man sender lodsedlen
ind til os, tjekker vi kontrolfeltet. Man
kan også ringe ind til os. Kontakter man
os, kan vi således garantere, at man får
sin præmie, hvis man har vundet.
Nyreforeningens kontaktoplysninger:
Nyreforeningen
Herlufsholmvej 37, st.
2720 Vanløse
Tlf.: 43 52 42 52
mail@nyreforeningen.dk

MØD OS PÅ FOLKEMØDET
I år kan man møde Nyreforeningen på Folkemødet på Bornholm den 13. – 16. juni.
Folkemødet er en stor politisk festival, som bliver besøgt af 30.-50.000 mennesker,
deriblandt andre patientforeninger og interesseorganisationer, politikere, erhvervsliv,
journalister mm.
Nyreforeningen har sin egen stand, hvorfra vi vil sætte fokus på transplantation fra
levende donorer. Det gør vi ved at tage temperaturen på danskernes holdning til levende
donation med tre spørgsmål:
- Vil du give en nyre til et nært familiemedlem?
- Vil du give en nyre til en god ven?
- Vil du give en nyre til en, du ikke kender?
Du kan deltage i afstemningen ved at klikke ind på www.levendedonor.dk
eller ved at scanne QR-koden her på siden. Du kan desuden læse mere
om transplantation fra levende donorer på vores hjemmeside. Under
Folkemødet opdaterer vi løbende vores hjemmeside og Facebook-side med
billeder, kommentarer og videoer, så du kan følge med i det hele.

NYREFORENINGENS SEKRETARIAT
Herlufsholmvej 37, st. • 2720 Vanløse
Tlf.: 43 52 42 52
Giro nr.: 927-2100
E-mail: mail@nyreforeningen.dk
www.nyreforeningen.dk
Telefontid: Mandag-fredag 10-14
Direktør
Sven Gerner Nielsen
Træffetid: Hverdage kl. 10-14
Direkte nummer: 22 60 20 11
E-mail: sgn@nyreforeningen.dk
Souschef/Socialrådgiver
Jan Jensen
Socialrådgivningens åbningstid
Træffetid: Hverdage kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 50
E-mail: jj@nyreforeningen.dk
Politisk konsulent
Troels Busk Hoff
Træffetid: Hverdage kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 48
E-mail: tbh@nyreforeningen.dk

Kommunikationskonsulent
Karina Ertmann Krammer
Træffetid: Hverdage kl. 10-14
Direkte nummer: 41 19 51 00
E-mail: kek@nyreforeningen.dk

Kontorassistent
Tina Svitzer
Træffetid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 45
E-mail: ts@nyreforeningen.dk

Bogholder
Marianne Eisner
Træffetid: Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 53
E-mail: me@nyreforeningen.dk

Grafiker (på barsel)
Karina Suhr
Telefon: 26 35 51 56
E-mail: kas@nyreforeningen.dk

Medlemssekretær
Birgitte Makholm
Træffetid: Tirsdag til fredag kl. 10-14
Direkte nummer: 50 93 59 44
E-mail: bm@nyreforeningen.dk

Diætist
Nanna Carton
Træffetid: Tirsdag kl. 14-16
Telefon: 50 93 59 51
E-mail: nanna_carton@hotmail.com

Feriemedarbejder
Betiinaa Søgaard
Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 11-15
Direkte nummer: 50 93 59 46
E-mail: bs@nyreforeningen.dk

Du finder kontaktoplysninger på Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget og alle vores udvalg og lokale kredse på www.nyreforeningen.dk.
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Det sker i

NYREFOREN IN GEN

8. juni		
9. juni		
14. juni		
		
17.-23. juni
		

Sønderborg Sommer Revy med Kreds Sønderjylland
Sommerudflugt i Kreds Østjylland: Bryrup - Vrads Veteranbane
Rundvisning på Glyptoteket kl. 12.45 med kaffe og kage i Kreds København/
Frederiksberg
Kreds Østjylland: Rundgang med vin og godter på alle dialyseafdelinger
med ønsket om en god sommer

3. august
11. august
17. august
		
17. august
18. august
18. august
28 august
		

Sommerudflugt i Kreds Sydvestjylland
Sommerudflugt i Kreds Bornholm
Sommerarrangement i Kreds København/Frederiksberg: Cafe Sundby Sejl
kl. 13, tilmelding senest 9. august
Temadag i Kreds Sønderjylland kl. 10
Sommerudflugt i Kreds Vestsjælland: Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk
Sommerudflugt i Kreds Nordjylland: Aalborg Zoo
Samværsgruppemøde for pårørende og TX gruppen i Kreds Østjylland
kl. 16.15 på Skejby Sygehus

Opdater dine medlemsoplysninger på www.nyreforeningen.dk
Det er vigtigt, at vi har de korrekte oplysninger om vores medlemmer, så vi kan give relevante
oplysninger om kurser, ferierejser og andre medlemstilbud. Du kan opdatere dine oplysninger
via vores hjemmeside www.nyreforeningen.dk. Gå ind under Kontakt og vælg Opdater medlemsoplysninger i menuen til venstre. På forhånd tak!

Her på bagsiden skal der lyde en opfordring til at tilmelde sig Nyreforeningens nyhedsmail.
Det kan du gøre på www.nyreforeningen.dk under Nyheder.
Du kan også følge Nyreforeningen på Facebook: www.facebook.com/nyreforeningen.

