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/ AF STIG HEDEGAARD KRISTENSEN
LANDSFORMAND, NYREFORENINGEN

LEDER

GENERØSITETEN ER STOR BLANDT DANSKERE
Danskere er positive overfor at
give deres ene nyre til en person,
de ikke kender. En ny undersøgelse som analysebureauet InFact
har gennemført for Nyreforeningen viser, at 14 % af alle voksne
danskere er positive overfor at
give deres ene nyre til en person,
de ikke kender. Det svarer til, at
500.000 danskere kunne finde på
at stille op som anonyme donorer.
Hvis man for 2 måneder siden havde
spurgt mig, hvor mange jeg troede, der
ville være villige til, i levende live, at give
deres ene nyre til en, de ikke kender, ville
jeg have svaret ”ganske få”. Men som man
kan læse andetsteds i bladet, var Nyreforeningen til stede på Folkemødet, og her
var det hver tredje, som sagde, at de gerne
ville give deres ene nyre til en fremmed.
Selvom det var en ganske uvidenskabelig
undersøgelse, vi foretog på Folkemødet,
satte folks respons alligevel tankerne i
gang. Derfor fik Nyreforeningen firmaet
InFact til at gennemføre en statistisk korrekt holdningsundersøgelse. Igen var
resultatet overraskende positivt. 14 % af
danskerne er villige til, i levende live, at
give deres ene nyre til en de ikke kender,
og være det man kalder anonyme donorer.
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Forskel mellem ord og handling

Selvom man i en holdningsundersøgelse
svarer ja til at give sin ene nyre væk, er
det selvfølgelig langt fra givet, at man rent
faktisk vil lægge sig op på operationsbordet for at få udtaget sin ene nyre. Trods
holdningsundersøgelsens overraskende
positive resultat, skal man derfor ikke bilde sig ind, at nyretransplantation fra anonyme donorer fjerner ventelisterne ved et
trylleslag.
Men holdningsundersøgelsen tyder på, at
potentialet ved at indføre nyretransplantation fra anonyme donorer i Danmark
er større, end vi har troet. Det er derfor
på tide, at man dropper forestillingen om,
at det kun er nogle ganske få og lidt specielle mennesker, som vil være anonyme
donorer. Generøsiteten blandt danskerne
er stor, og derfor bør vi åbne op for transplantation fra anonyme donorer i Danmark.

Lær af England

Selvfølgelig skal man sikre sig, at en donors ønske om at give sin ene nyre væk er
helt frivilligt. Det skal sikres, at der ikke er
penge involveret i donors ønske, og man
skal sikre, at donoren er informeret om
og har forstået de mulige risici, der er ved
at give sin ene nyre væk. Det problem har
man løst i England, og her har man transplanteret fra anonyme donorer siden 2006.

I 2006 var der kun 6 englændere, der donorede deres ene nyre anonymt, men i
2012 var der 76. Udviklingen kunne tyde
på, at flere melder sig som anonyme donorer i takt med, at muligheden bliver
kendt. Det er nærliggende at forestille sig,
at noget lignende kunne ske i Danmark.
Der bor 60 mio. mennesker i England, der
bor kun 6 mio. i Danmark. Derfor vil antallet af anonyme donorer være betydeligt
lavere i Danmark, end det er i England.
Men hvis transplantation fra anonyme
donorer kunne give et antal, f.eks. 10 ekstra nyretransplantationer i Danmark om
året, ville det være et betydeligt bidrag til
at afkorte ventelisterne. Baseret på erfaringerne fra England og Nyreforeningens
holdningsundersøgelse virker det ikke
urealistisk at nå 10 transplantationer fra
anonyme donorer om året.

Med åbent sind

Transplantation fra anonyme levende donorer vil være nyt land i Danmark. Derfor
er det forståeligt nok, at man i sundhedssystemet er tøvende. Men det er værd at
huske på, at der også var skepsis, da man
diskuterede opstart af transplantation fra
ikke-genetisk relaterede donorer. I dag
er det almindelig praksis at transplantere
fra ægtefæller eller venner, og den medicinske risiko er ikke større for anonyme
donorer, end den er for ægtefæller eller
venner. Det kræver en ny systematik at
håndtere anonyme donorer, og det kræver
ikke mindst en ny tankegang. Nyreforeningen mener som sagt, at tiden er inde
til at åbne dørene og sindene for de mennesker, der oprigtigt ønsker at udvise den
største generøsitet og give deres ene nyre
til en person, de ikke kender.

SØREN STRYGER NY AMBASSADØR FOR
NYREFORENINGEN
Søren Stryger henvendte
sig i foråret til Nyreforeningen. På det tidspunkt
var hans nyrefunktion så
lav, at han stod overfor
en transplantation. Han
syntes, at det var svært at
finde historier om nyrepatienter, som han kunne
relatere sig til, og derfor vil
han nu, som ambassadør
for Nyreforeningen, sætte
fokus på den gode historie.
/AF KARINA ERTMANN KRAMMER

”Jeg syntes, det var frustrerende, at når jeg
søgte efter information om min sygdom,
så var det kun meget syge mennesker eller
folk i dialyse, der fortalte deres historie.
Jeg kunne ikke finde nogen patientfortællinger, som jeg kunne relatere mig til.
Gennem afdelingen på Roskilde Sygehus
fandt jeg ud af, at der er mange andre som
mig, der er transplanteret, men som ikke
har været i dialyse. På et tidspunkt fandt
jeg også frem til historien om en kroatisk
fodboldspiller, som er blevet nyretransplanteret og er vendt tilbage til professionel fodbold efterfølgende. Det fik mig
til at tænke, at jeg kan bruge min historie
til at fortælle, at det også kan gå godt – at
man kan komme i gang igen og leve et helt
normalt liv,” fortæller Søren.
Nogle vil huske Søren Stryger som håndboldspiller på det danske landshold, hvor
han har spillet mere end 150 landskampe
og er blevet kåret som bedste mandlige
håndboldspiller i hhv. 2000 og 2004. I
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Søren Stryger nægter at lade nyresygdommen begrænse ham, og han er i dag tilbage på sit arbejde
i et forsikringsfirma.

dag spiller han ikke længere professionel
håndbold, men arbejder i et forsikringsfirma og driver sit eget firma ved siden af.
”Det, at få en ny nyre, betyder ikke, at du
skal ændre dit liv radikalt, tværtimod. Det
er dén historie, jeg gerne vil fortælle, og
det er min motivation for at være ambassadør for Nyreforeningen. Jeg er klar over,
at folk har vidt forskellige forløb, men jeg
synes, det må være værdifuldt for alle at
høre de gode historier. Hvis jeg kan bidrage til at opmuntre nogen på en eller anden
måde, så kan jeg da få noget godt ud af
det,” siger Søren.

På et hængende hår

Sørens eget forløb op til sin transplantation i foråret 2013 var egentlig på plads.
Han skulle bare have en ny nyre, og hans

far havde tilbudt at donere sin ene nyre.
Men det skulle ikke gå helt som forventet.
”Min far havde tilbudt mig sin ene nyre, så
jeg havde aldrig arbejdet med det scenarie,
at jeg kunne risikere at komme i dialyse.
Derfor var det et rimelig hårdt slag, da jeg
i april var til kontrol og fik at vide, at min
nyrefunktion pludselig var faldet fra 13 %
til 8 %. Lægen sagde, at nu var det ikke
sikkert, at jeg kunne nå at blive transplanteret – der var pludselig 50/50 chance for,
at jeg skulle i dialyse. Det var et nederlag,
for jeg havde fra starten af fået at vide, at
godt nok havde jeg nedsat nyrefunktion,
men det skulle jeg ikke bekymre mig om.
Der er jo mange, der har været i dialyse og
som er det i en årrække, så det var måske
lidt ligegyldigt, hvis jeg skulle være det i
et par uger, men jeg havde bare slet ikke
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overvejet, at det kunne ske, så derfor var
det hårdt,” husker Søren.
Søren kom aldrig i dialyse. Lægerne tilpassede hans medicin, og nyrefunktionen
stabiliserede sig.

Kontrollerne er det værste

”Jeg havde lidt svært ved at kapere, at jeg
skulle have min fars nyre, for efter min
mening er mine forældre et sted i livet,
hvor det burde være den anden vej rundt.
Men der var ikke noget alternativ, så det
har jeg prist mig lykkelig over og er meget
taknemmelig for. Jeg har spurgt ham nogle gange undervejs, om han nu var sikker,
og han har svaret ja med det samme. Men
det er da specielt, det er specielt at ligge på
samme stue. I virkeligheden var det faktisk meget hyggeligt. Når der er gået et par
dage, så har man ikke så ondt længere, og
så lå vi og snakkede om nogle ting, som
vi ikke får talt om ellers,” fortæller Søren.
Selve operationen bekymrede ikke Søren
så meget. ”Nu har jeg ligget på operationsbordet før med sportsskader, så jeg
var ikke nervøs for, om transplantationen
skulle gå godt. Det vigtigste for mig var, at
det gik godt med min far. Og det gjorde
det.”

“

”Jeg kan bruge min historie til at fortælle,
at det også kan gå godt, at man kan komme
i gang igen og leve et helt normalt liv. Det
er dén historie, jeg gerne vil fortælle.”

Nogle uger efter transplantationen havde
Søren planlagt et par dage i sommerhus
med familien. Han skulle bare lige til kontrol på Rigshospitalet først. Her blev Sørens
planer drastisk ændret, da kontrollen viste,
at Søren måske var ved at afstøde sin fars
nyre. Ferien måtte aflyses til fordel for en
Prednisolon-kur. Nyren blev reddet, men i
dag betegner Søren de ugentlige kontroller
som det værste ved at være nyresyg.
”Hver gang jeg skal til kontrol, når jeg at
tænke, er der nu noget. Det er svært at forstå, hvorfor jeg skal ind på sygehuset hele
tiden, når jeg føler, at jeg er kommet videre og har det fint. Det handler om at finde
balancen mellem at være glad og tro på,
at det hele nok skal gå, og så gå til kontrol
hele tiden. Man bliver hele tiden mindet
om, at der er en grund til de her kontroller. Men jo oftere man er der, jo nemmere
bliver det også. Og jeg har lært, at man
skal huske at spørge lægerne, hvad de synes om ens tal i stedet for selv at drage alle
mulige konklusioner,” siger Søren.

På Nyreforeningens hjemmeside har Søren Stryger i foråret
blogget om livet som nyresyg og sin transplantation. Du kan
stadig læse blogindlæggene på www.nyreforeningen.dk.
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Vil ikke begrænses

Det er vigtigt for Søren, at sygdommen
ikke bliver en begrænsning i hans liv. ”Jeg
arbejdede indtil dagen før min transplantation, og jeg begyndte at arbejde igen, så
snart jeg var i stand til det,” siger han.
Søren arbejder som underwriter i et forsikringsfirma. Derudover driver han sammen med sin tidligere håndboldkollega,
Claus Flensborg, et firma, som rådgiver
sportsfolk om kontrakter, sponsorater og
andre forhold, man skal tage stilling til
som professionel sportsmand.
Søren har hele tiden haft en ambition om
hurtigt at træne sig op igen. Derfor har
han kontaktet en fysioterapeut, som hjælper ham. Han føler ikke, at han kan bruge
hospitalets generelle anvisninger om, hvor
meget han må løfte og bevæge sig til meget, da alle har forskellige udgangspunkter for genoptræning. Fysioterapeuten har
måttet bede Søren sætte farten lidt ned, og
de har sammen lagt nogle realistiske mål
for træningen. Et af Sørens kortsigtede
mål er at løbe DHL Stafet sammen med
sine kollegaer i august 2013.
Nyreforeningen byder Søren Stryger velkommen som ambassadør og glæder sig
til det fremtidige samarbejde, hvor vi
sammen kan sætte endnu mere fokus på
nyresygdom.

FYSIOTERAPI VED NYRETRANSPLANTATION OG
-DONATION
På Odense Universitetsho- er ikke sikkert, at tingene foregår ens på de Forløb for donor opereret med
transplantationscentre, og jeg vil derfor kikkertkirurgi
spital (OUH) foretages der, tre
præcisere, at dette indlæg udelukkende Operationen kan selvfølgelig mærkes,
uden for ferieperioderne,
handler om den fysioterapeutiske indsats men smerterne er sjældent store og hæmmer ikke mobiliseringen. Allerede dagen
én planlagt nyretransplan- på OUH.
efter operationen klarer de fleste selv at
tation med levende donor
1. besøg
komme ud af sengen og gå omkring på
Her instruerer jeg i og afprøver udstig- afdelingen. To dage efter operationen klahver uge. Fysioterapeuten
ningsteknik fra seng, som kan anvendes ef- rer donor at gå på trapper og går ofte en
tilkobles automatisk alle
ter operationen. Teknikken skåner operati- udendørs tur. Enkelte er så friske, at de
patienter, der indlægges
onssåret og giver samtidig færrest smerter, gerne vil udskrives denne dag. De fleste
så det er en stor fordel for både patient og udskrives dog på 3. eller 4. dagen efter
på afdelingen for enten at
personale, at teknikken er indøvet inden operationen.
modtage eller donere en
operationen.
nyre. Her vil jeg beskrive
Forløb for den transplanterede
Jeg
informerer
om,
at
det
er
vigtigt
at
De
fleste synes ikke, det er vildt sjovt
den indsats, jeg som fysiokomme ud af sengen og begynde at be- at skulle ud af sengen de første to dage,
terapeut yder overfor både væge sig rundt så tidligt som muligt efter hvor der er sårsmerter og måske kvalme
operationen. Mange af kroppens naturlige og utilpashed. 3. dag vender det som redonor og modtager.
/AF BENT MATHIESEN, FYSIOTERAPEUT,
REHABILITERINGSAFDELINGEN, ODENSE
UNIVERSITETSHOSPITAL

Som fysioterapeut ansat i Rehabiliteringsafdelingen på OUH har jeg ca. 2/3 af min
daglige arbejdstid tilknyttet patientbehandling på Nyremedicinsk afdeling. Det
har jeg efterhånden haft i 15 år, og i den
tid har området forandret og udviklet sig
meget i positiv retning – i hvert fald som
jeg ser det. Eksempelvis er den gennemsnitlige indlæggelsestid efter en nyretransplantation som minimum halveret, og så
er efterforløbet ikke nær så restriktivt som
tidligere, begge dele til gavn og glæde for
patienterne. For donorernes vedkommende blev operationsteknikken ændret i 2008
fra at være operation med åben kirurgi til
udtagning af donornyre med kikkertkirurgi. Det betyder langt mindre operationssår,
tidligere udskrivning og nedsat risiko for
gener efterfølgende.
I det følgende vil jeg beskrive den fysioterapeutiske indsats, som jeg står for i forbindelse med en nyretransplantation. Det
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funktioner stimuleres og holdes i gang af
dagligdagens bevægelser, men sløves og
kan ligefrem gå i stå efter en operation.
Samtidig ved man, at musklerne svækkes
med 3-4 % pr. dag, man ligger i sengen, og
at det tager 2-6 gange så lang tid at træne
musklerne op igen. Derudover har adskillige undersøgelser vist, at tidlig mobilisering
forebygger komplikationer som lungebetændelse og blodpropper og fremmer sårhelingen. Tidlig mobilisering er altså vigtig,
og langt de fleste er faktisk allerede ude af
sengen første gang om aftenen på operationsdagen. Det kan virke lidt overvældende
for patienterne, som naturligt nok er nervøse for, om noget kan gå galt, men det
foregår altid med hjælp fra personale, der
er oplært i og vant til at passe på, at alt går
rigtigt til.
Sidste punkt ved første besøg er at fortælle,
hvorledes en indlæggelse gennemsnitligt
forløber, hvilket måske kan være interessant
læsestof for fremtidige patienter. Det skal
understreges, at oplysningerne udelukkende
er baseret på mine kliniske erfaringer. Men
jeg kan stå inde for, at de fleste forløb ligger
tæt på det, som beskrives nedenfor.

gel og bliver nemmere, og herefter er der
hastig fremgang. 4. dag kan patienten gå
omkring på afdelingen uden hjælp, og 5.
eller 6. dag klarer de fleste at gå på trapper
og måske en lille udendørs gåtur. Enkelte
udskrives 6. dag, men de fleste udskrives
efter 1-1½ uge.

Når det nu vender på 3. dagen, kunne man
måske få den tanke, at mobiliseringen
først skulle starte her. Dog siger erfaringer
fra tidligere, at uanset hvilken dag man
starter, så er smerterne stort set de samme
første gang, man skal ud af sengen. Det er
helt klart min erfaring, at jo før patienten
kommer i gang med at bevæge sig rundt,
des hurtigere aftager smerterne. Måske
skyldes dette det faktum, at bevægelse er
med til at øge kroppens egen produktion
af smertestillende medicin.

2. besøg

Dagen efter operationen kommer fysioterapeuten om formiddagen, og for at patienten kan være så godt smertedækket
som muligt, er der en fast aftale om, at den
nyretransplanterede tilses ved 9-tiden.
Målet er at hjælpe patienten ud af sengen
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Foto: Lene Buron Sørensen

På billedet ses Jonas og hans onkel Søren, som har doneret sin ene nyre til Jonas. Begge var fysioterapeut Bent Mathiesens patienter både før og efter
operationen. Søren klarede sig godt og blev udskrevet på 3. dagen efter operationen. Jonas klarede allerede på 2. dagen efter operationen al mobilisering uden hjælp.

og over at sidde i en lænestol, og det lykkes med ganske få undtagelser altid. Hvis
tilstanden tillader det, hjælper jeg patienten med en lille gåtur på stuen, og nogle
synes faktisk, at det er helt rart at komme
ud at røre sig. Hvis det er tilfældet, tager
vi også en gåtur på gangen, og de patienter der kommer så langt første gang, bliver ofte meget hurtigt selvhjulpne. Mange
patienter fortæller undervejs på gåturen,
at de kan mærke, at sårsmerterne aftager
lidt.

på gangen. Målet med denne gåtur er ofte
et besøg hos den transplanterede, der altid
ligger på en anden stue end donor. Efterfølgende klarer de fleste donorer at mobilisere på egen hånd, og de instrueres i,
hvordan de stille og roligt bør øge mobiliseringen hen over dagen, men informeres
også om at ”lytte til kroppen”. Det betyder,
at smerter eller utilpashed, der opstår eller
forværres, når de er ude at gå, er et signal
om, at de skal stoppe og hvile sig.

ring inden udskrivelsen. Ved udskrivelsen
giver jeg råd og vejledning i, hvordan patienten skal fortsætte genoptræningen på
egen hånd derhjemme. Desuden informerer jeg om de restriktioner, der er i forhold
til motion og bevægelser, som kan belaste
operationsområdet uhensigtsmæssigt i
ophelingsfasen.

Efter besøget hos den transplanterede tilses donor, og hvis ellers donor ikke har
kvalme, lykkes det altid at komme ud at gå

Besøg frem til udskrivelse

Det er fysioterapeutens rolle at træne,
guide og instruere patienterne, så de bliver selvhjulpne med hensyn til mobilise-

Efter udskrivelse
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Og hvad må og skal man så, når man
kommer hjem?
For donor opereret ved kikkertkirurgi er
der ikke mange restriktioner. Risikoen
for at gøre noget, der kan skade operati-

onsområdet, er minimal. For at forebygge
brok i arret, hvor nyren er taget ud, anbefales det at undlade at løfte ting, der
vejer mere end 5 kg de første 4-6 uger.
Man skal bruge de 4-6 uger til at bringe
sig i god form, og det gør man bedst ved
daglige gåture, trappetræning, let cykling
eller anden form for let motion. Sårhelingen fremmes og komplikationer til operationen forebygges, og man må lave så meget af denne motion, som man orker, når
blot man husker at lytte til kroppen. Der
er ingen restriktioner i forhold til at køre
bil, men det anbefales, at man er helt sikker på, at reaktionshastigheden er i orden,
og at hurtige bevægelser med benene ikke
udløser smerter, inden man sætter sig bag
rattet. Efter 4-6 uger er det slut med restriktionerne, og ens vanlige aktiviteter
kan så småt genoptages.
For den nyretransplanterede gælder
også, at man ikke må løfte noget, der vejer
mere end 5 kg, men her er restriktionsperioden 2-3 måneder. I den periode skal
man også undgå kraftige stød og bump, og
man må eksempelvis ikke løbetræne. Årsagen er, at de små syninger, der er foretaget på urinveje og blodårer, skal skånes
mest muligt i ophelingsfasen.
Man må meget gerne motionere i form af
gåture i bakket terræn, og man må meget
gerne trappetræne. Kondicykel og cykling
i det fri er også ok, men der må kun være
lille modstand, og man må ikke cykle op
ad stejle bakker, da man derved belaster
operationssåret på samme måde som ved
tunge løft. Jeg anbefaler, at man hver dag
dyrker let motion i mindst en halv time og
gerne længere. Det er ikke sikkert, at man
kan klare en halv times gåtur lige efter udskrivelsen, men start med en tur, du kan
klare og øg så distancen stille og roligt. Efterhånden som formen bliver bedre, kan
gangtempoet øges, så man bliver let forpustet ved træningen. HUSK, det er ikke
farligt at være forpustet, så længe det stadig er muligt at føre en samtale. Med hen-
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syn til at køre bil gælder de samme regler
som for donor. Man skal dog nok undlade
at planlægge længere køreture bag rattet,
før der er energi til det.
Efter 2-3 måneder burde ophelingen være
ok, og samtidig har kroppen selv dannet
bindevæv, der sørger for, at nyren ligger
rimeligt fast, der hvor den er placeret. Det
betyder, at restriktionerne ophører, og
herefter er der stort set frit slag på alle hylder mht. motion. Dog bør man holde sig
fra kampsport, såsom boksning og karate.
Jeg anbefaler, at man som nyretransplanteret dyrker regelmæssig motion, da det
har positiv effekt på at forbygge livsstilssygdomme og samtidig giver fysisk velvære og overskud i hverdagen. Om der
vælges konditions- eller styrketræning
er ikke væsentligt, men en kombination
vil være fornuftigt. Specielt er det godt at
have stærke mave- og rygmuskler, da det
giver en god beskyttelse for stød og slag
mod nyren.
Mange transplanterede mærker allerede
inden udskrivelsen, at de har mere energi,
og stort set alle er velmobiliserede på udskrivelsesdagen. De få, der ikke er kommet godt i gang ved udskrivelsen, har
mulighed for at få hjælp til genoptræning
i deres kommune.

Nogle tanker og afslutning

Jeg tænker ofte på, hvordan de nyretransplanterede klarer sig den første tid efter
udskrivelsen, og om de mon kommer i
gang med regelmæssig motion. De får alle
et tilbud om at kontakte mig telefonisk,
hvis der er problemer eller tvivlsspørgsmål den første tid derhjemme. Det er der
meget meget få, der benytter sig af, og det
tolker jeg som om, at det går rimeligt godt.
Jeg møder i dagligdagen på sengeafdelingen jævnligt patienter, jeg har haft, da de
blev nyretransplanteret, og mange af disse
er heldigvis kommet i gang med regelmæssig motion. Det kan godt være, at de
bare er fortsat med de daglige gåture, der
blev startet op i forbindelse med transplantationen. Men det er også fint, for lidt
motion er bedre end ingen motion.
Afslutningsvis vil jeg komme med et råd
til kommende patienter, der skal nyretransplanteres.
Prøv så vidt muligt at stoppe med at ryge
og sørg for at spise og drikke fornuftigt.
Det vil måske kunne give overskud i hverdagen til også at dyrke lidt motion. Og
det er helt sikkert, at jo bedre form man
er i inden transplantationen, jo nemmere
kommer man igennem selve indlæggelsesforløbet.

“

”Det er helt klart min erfaring,
at jo før patienten kommer i
gang med at bevæge sig rundt,
des hurtigere aftager smerterne.”
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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

Foto: Karina Ertmann Krammer

FODBOLDKLUB LØBER MED FØRSTEPRÆMIEN
I år krævede det et salg på
2.574 lodder at vinde førstepladsen i Nyreforeningens DM i lodseddelsalg.
Det var glade og stolte
børn, forældre og trænere
i Boldklubben Friheden i
Hvidovre, som fik overrakt
diplom og en check på i alt
22.000 kr.

Pengene giver nye muligheder

/AF KARINA ERTMANN KRAMMER

Førstepræmien er på 10.000 kr., og Københavns Omegnskreds har givet ekstra
1.000 kr. til BK Friheden. Sammen med
de 4 kr. pr. solgt lod har klubben dermed

Michael Agerholm er forælder i BK Friheden, og han har taget initiativet til at få
lodseddelsalget op at stå – på opfordring
af en nyresyg kvinde i hans omgangskreds.
Michael og hans kone har stået for en god
del af organiseringen. Der er 14 hold med
spillere i alderen 4-16 år i Ungdomsafdelingen, så det har været et stort arbejde at
organisere og engagere alle trænere, spillere og forældre. Men arbejdet har givet
pote, og nu har klubben pludselig midler
til at gøre nogle ting, som de normalt ikke
har mulighed for.
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Pengene skal bruges som tilskud til et
stævne i Kibæk ved Herning, hvor klubben deltager hvert år. Derudover går der et
ekstra tilskud til en tur til Holland for fire
hold, og så kan klubben få råd til ekstra
udstyr. ”Vi har normalt ikke mulighed for
at købe den slags udstyr, som vores trænere efterspørger. Vi har et lavt kontingent
for at sikre, at alle kan være med i klubben, så derfor hjælper sådan en gevinst
her meget,” forklarer Thomas Filthuth,
som er formand for Ungdomsafdelingen.

fået 22.000 kr. ud af at sælge lodsedler for
Nyreforeningen.

Stor ros til de unge spillere

Thomas Filthuth modtog diplomet på
vegne af hele Ungdomsafdelingen, som
alle har bidraget med at sælge lodsedler.
Det var Lis Videbæk, som er formand for
Københavns Omegnskreds, der overrakte
diplomet. Hun roste børnene og klubben
for deres indsats og ønskede dem et stort
tillykke på Nyreforeningens vegne.
Børnene stillede op til fællesbillede, mens
de sang ”Hvem var det, der vandt i dag...”
med armene højt hævede over hovedet.

TOP 3
Nr. 1: Boldklubben Friheden i Hvidovre: 2.574 solgte lodder
Nr. 2: Motionsklubben Skagen: 2.300 solgte lodder
Nr. 3: Forældreforeningen i Lyngby Boldklub: 2.200 solgte lodder
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DEN MANDLIGE HJEMMEHÆMODIALYSEPATIENT
Inden for sundhedsvæsenet
er der de seneste ca. 10 år
både nationalt og internationalt kommet øget opmærksomhed på behovet
for en forskel i sygeplejen
til mænd og kvinder. Mænd
håndterer nemlig sygdom
anderledes end kvinder.
/ AF HANNE AGNHOLT, UDVIKLINGSSYGEPLEJERSKE MKS, NYREMEDICINSK AFDELING, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITALNYREFORENINGEN

”Hæmodialyse giver år til livet –
Hjemmehæmodialyse giver liv til årene”
Ovenstående citat, som jeg hørte på
landskurset i Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker i 2011, har været en
af inspirationskilderne til mit masterprojekt om den mandlige hjemmehæmodialysepatient. Min nysgerrighed blev vakt i
forhold til at undersøge, hvad der kunne
ligge bag ordene ”at give liv til årene”. Mit
fokus blev derfor at opnå indsigt i og forståelse for, hvorfor patienten vælger hjemmehæmodialyse.
Flere og flere kronisk nyresyge patienter
vælger som behandling hjemmehæmodialyse, hvilket bl.a. kan skyldes, at dialyseformen kræver stor involvering i egen
behandling. At magte dette kan betyde en
øget følelse af sammenhæng og kontrol
og ønsket om at fremtræde og fungere så
normalt som muligt.

Behov for forskellig indsats

Inden for sundhedsvæsenet er der de
seneste ca. 10 år både nationalt og internationalt kommet øget opmærksomhed
på behovet for en forskel i sygeplejen til
mænd og kvinder. Mænd håndterer sygdom anderledes end kvinder. De vil beva-
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re deres ret til selvbestemmelse, bagatelliserer problemer, ønsker privathed og har
behov for at have kontrol over deres følelser. Kvinderne derimod tager ofte afsæt i
følelserne i deres håndtering af sygdom.
I forhold til hvad der beskrives i litteraturen, bør mænds særlige behov være en
central del i omsorgen, hvis der ønskes en
forbedring af kvaliteten i sygeplejen.
Ud fra et ønske om at forbedre kvaliteten i
optræningsforløbet til hjemmehæmodialyse blev formålet for min undersøgelse
derfor at få en øget viden om, hvad der
er kendetegnende for den mandlige nyresyge patients oplevelser og erfaringer i
forbindelse med optræning til at kunne
varetage hjemmehæmodialyse.

Hvordan blev undersøgelsen
lavet

For at få svar på formålet med min undersøgelse lavede jeg interviews med tre
mænd i forskellige aldre. Forskel i alder
blev valgt på baggrund af, at manden
håndterer sundhed og sygdom forskelligt
alt afhængigt af, hvor han befinder sig i sit
liv på det tidspunkt, hvor han rammes af
sygdom. Interviewene blev analyseret, og
der fremkom 5 centrale områder, som er
vigtige for den mandlige hjemmehæmodialysepatient.
De 5 centrale områder var 1) Accept af livet som kronisk nyresyg 2) Hvorfor faldt
valget på hjemmehæmodialyse 3) Oplevelser omkring hjemmehæmodialyse 4)
Syn på sygeplejersken 5) Hvordan ønskes
omsorg.
Konklusionen på undersøgelsen blev, at
det var kendetegnende for de interviewede mænds valg af hjemmehæmodialyse, at de ikke ønskede, at sygdom skulle
kontrollere deres liv. De ville have sundhed i forgrunden, hvilket de oplevede, at
de havde, idet hjemmehæmodialyse gav
mulighed for øget ret til selvbestemmelse,
frihed og fleksibilitet i hverdagen. Mæn-

dene udtrykte, at i et optræningsforløb til
hjemmehæmodialyse er det afgørende,
at patienten har 100 % tillid til sygeplejersken og dialysemaskinen. Tilliden vil
være til stede, hvis sygeplejersken er ærlig, positiv og imødekommende. De tre
mænd havde nogle overvejelser omkring
den yngre og den ældre sygeplejerske.
De oplevede, at de yngre sygeplejersker
kunne have problemer med at anerkende
mændenes grænser i forhold til, hvor meget de ønskede at fortælle om sig selv.

Anbefalinger for samarbejdet bør have for øje, at manden har et syn på
mellem patient og sygeplejerske
sundhed og sygdom, som betyder, at han
Det er derfor vigtigt, at hvis samarbejdet
mellem den mandlige patient og sygeplejersken skal forbedres i forbindelse
med optræning til hjemmehæmodialyse,
så skal sygeplejerskerne have en øget bevidsthed om, at der en forskel i den omsorg, som mænd og kvinder skal have. De

bl.a. ønsker ansvar, kontrol og ret til selvbestemmelse. Er der ikke opmærksomhed på disse særlige behov, kan manden
opleve, at omsorgen virker omklamrende,
og han vælger måske derfor at trække sig
væk fra sygeplejersken i stedet for at samarbejde med hende.
Med udgangspunkt i konklusionen vil det
være relevant at anbefale, at der i forbindelse med optræning til hjemmehæmodialyse kommer øget fokus på forskellene
i mænds og kvinders reaktioner på sundhed og sygdom. Et øget fokus vil sandsynligvis kunne medvirke til at forbedre
kvaliteten i optræningsforløbet, da det vil
kunne betyde en større individualisering
af det enkelte forløb.
Undersøgelsens konklusion om, at hjemmehæmodialyse giver den mandlige patient større frihed, ret til selvbestemmelse
og kontrol over eget liv, kan være ensbetydende med en større livskvalitet. Når
det er tilfældet, giver det grobund for at
få øget antallet af hjemmehæmodialysepatienter.
Endelig er der også gennem de senere år
både nationalt og internationalt kommet
øget fokus på behandlingsformen set ud
fra en samfundsøkonomisk synsvinkel,
da der er en besparelse i at dialysere i eget
hjem frem for på et center.
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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 mere. Vi
blander alle seværdighederne med 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, der 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.

Der er arrangeret to dialyser under opholdet: Torsdag og lørdag morgen. Der
er 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. Prisen inkluderer rejse fra Kastrup og
retur, bus til og fra lufthavnen i Berlin
og hotel med morgenmad.
Da dette ikke er en charterrejse, er
tilmelding efter ”først til mølle”princippet.
Alle rejsedeltagere skal kunne klare
sig selv eller have en medhjælper med.
Desuden skal samtlige deltagere være
medlem af Nyreforeningen. Tilmelding
og betaling er bindende.

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.

Pressefoto
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UD MED FTALATERNE
I årevis har dialysepatienter grund af de hyppige dialysebehandlinger Hvorfor ikke et forbud?
er der videnskabelige studier der påpe- Når der ikke arbejdes for et egentligt forværet i risiko for hormonger, at dialysepatienter kan være udsat for bud skyldes det, at der i nogle tilfælde ikke
forstyrrende konsekvenser, ftalater i en grad, der overstiger den anbe- findes ftalatfri alternativer til det udstyr,
falede grænseværdi 1.000 gange.
der anvendes i dag. Der findes imidlertid
fordi plastblødgørende
ftalatfri alternativer til det dialyseudstyr,
stoffer, de såkaldte ftalater, Kontakt til sundhedsministeren som i dag er problematisk. En udfasning
har indgået i medicinsk ud- Da Nyreforeningen blev opmærksom på af brugen af ftalater vil derfor få samme
de risici, ftalater udsætter dialysepatienter effekt for dialysepatienter som et egentligt
styr bl.a. dialyseslanger og
for, tog vi kontakt til sundhedsministeren forbud.
poser til dialysevæske. Men og argumenterede for et forbud mod brug
af ftalater i medicinsk udstyr generelt. Med sundhedsministerens beslutning er
det er slut nu, og Nyreforkom prompte. Sundhedsministe- der således taget et vigtigt skridt i retning
eningen har sin del af æren Svaret
ren vil arbejde for en generel udfasning af af større sikkerhed ved dialysebehandling.
for det.
brugen af ftalater i medicinsk udstyr i hele Det vil Nyreforeningen gerne rose mini/AF TROELS BUSK HOFF, POLITISK
KONSULENT I NYREFORENINGEN

EU. Nok så væsentligt bakker industrien
op om ministerens forslag, ftalaterne er
derfor på vej ud.

steren for, og vi vil naturligvis følge nøje
med i det arbejde, der nu går i gang i EU.

Ftalater er stoffer, der bruges til at blødgøre plastisk, og det kan i mange situationer være praktisk, at plastikprodukter
ikke er stive. Men da man for år tilbage
fandt ud af, at ftalater kan medføre hormonforstyrrelser og blandt andet påvirke
kønsudviklingen hos spædbørn og forplantningsevnen, gik der en klapjagt ind
på at få begrænset brugen af ftalater. Men
et område gik fri; medicinsk udstyr.
For dialysepatienter har brugen af ftalater
i medicinsk udstyr været særlig kritisk.
Ftalater er indgået i blandt andet dialyseslanger og poser til dialysevæske, og på

Nyreforeningen vil gerne opfordre alle
dialysepatienter til at spørge deres sundhedsfaglige personale, om der er ftalater i
det udstyr, de bruger. Hvis der er, så sørg
for at bede om alternativer til det udstyr,
der indeholder ftalater.
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Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid
Krag, vil nu sætte en stopper for brugen af ftalater i medicinsk udstyr som f.eks. dialyseslanger.
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KAN MAN HAVE ET FORHOLD TIL EN MASKINE?
”Det er faktisk lidt sjovt,
fordi den første dialysemaskine jeg fik hjem, den hed
Fister og jeg var så superglad. Men jeg tror, at det
hang sammen med, at jeg
bare var glad for at få min
egen maskine hjem. Og for
at det ikke skulle være sådan et køligt ubehageligt
maskinevæsen, så hed den
Fister. Og hvis jeg skulle
skælde Fister ud, så var det
jo også smart, at den havde
et navn.” (Dialysepatient)
/AF SOFIE Á ROGVI, KIA KEJLSKOV EGAN OG
METTE KIRSTINE JACOBSEN, KANDIDATSTUDERENDE PÅ FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB,
KØBENHAVNS UNIVERSITET

En oktoberdag sidste år fik vi vores første indtryk af, hvordan det er at have en
hverdag med hæmodialyse. I forbindelse
med et kursus på Københavns Universitet
havde vi, tre studerende, besluttet os for at
undersøge, hvordan det er at leve med hæmodialysebehandling. På kurset skulle vi
lære at anvende antropologiske metoder.
I antropologien forsøger man at få et indblik i andre menneskers liv ved at tale med
dem og deltage i nogle af deres hverdagsaktiviteter. Man undersøger deres liv ved
at studere deres erfaringer og oplevelser.
Da vi begyndte vores undersøgelse, kendte vi ikke meget til, hvad det vil sige at
være i dialyse. Som den antropologiske
metode foreskriver, forsøgte vi at beholde
denne ’uvidenhed’. Med vores uvidenhed
i hånden kunne vi forholde os åbent og
undrende til livet med dialyse og måske
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stille spørgsmål til nogle ting, som dialysepatienter tager for givet.
Mens biomedicinen arbejder med diagnoser, faste kategorier og arbejdsgange, har
en undersøgelse som vores fokus på, hvordan sygdom skriver sig ind i en livshistorie
– den fokuserer på menneskers konkrete
oplevelser og erfaringer med sygdom, og
kan i dette tilfælde dermed bidrage til en
bedre og mere nuanceret forståelse for livet med hæmodialyse.

Både ven og fjende

Med den antropologiske tilgang kan dialyseapparatet betragtes som mere end en
ting, der udelukkende renser patientens
blod. Med denne tilgang kommer det til
syne, at det ikke blot er mennesket, der
påvirker og styrer maskinen, men at dia-

lyseapparatet også på sin vis påvirker og
styrer mennesket.
Med udgangspunkt i antropologen Michael
Jacksons teori om, hvordan mennesker erfarer og spiller sammen med teknologi, har
vi forsøgt at analysere tre dialysepatienters
forhold til dialyseapparatet. Ifølge Michael
Jackson bliver teknologi til en del af menneskers sociale liv, fordi mennesker kommer til at tillægge teknologi menneskelige
egenskaber. Som et eksempel på dette er
vores indledende citat, hvor en af patienterne fortæller, hvordan hun havde brug
for at betragte dialyseapparatet som andet
end en kold maskine.
Hun fortæller også, at: ”Nu hvor glæden
og entusiasmen ved at have den hjemme

har fundet sit niveau, er jeg stadig glad for
at have den hjemme, men det er en maskine, der renser mit blod. Og nej, den
hedder ikke Fister, og sådan er det.” (Dialysepatient)

kan være potentiel kilde til både frustration og opfyldelse.

Den antropologiske vinkel

Dette udsagn bærer præg af en ambivalens overfor maskinen: Hun er taknemmelig for, at maskinen gør det muligt for
hende at leve med nyresvigt, men maskinen repræsenterer samtidig en afhængighed og en fastlåsthed. Efterhånden som
maskinen ikke er fremmed i hendes hjem
længere, har hun ikke samme behov for at
menneskeliggøre den.

De erfaringer og historier, som vi mødte
hos de tre dialysepatienter, kan bruges
som et supplement til de sundhedsprofessionelles medicinske tilgang. Forhåbentlig
kan en antropologisk indgangsvinkel bidrage til at betragte dialysebehandlingen
som en del af en større helhed, som en integreret del af patienternes hverdag og liv
og skabe bevidsthed om, at apparater som
dialysemaskiner er med til at forme livet
hos deres brugere.

At tillægge dialyseapparatet menneskelige
egenskaber – at kalde maskinen ved navn
og skælde den ud, som om den havde en
bevidsthed og vilje, kan ses som et eksempel på, hvad Michael Jackson ville kalde
‘en kamp mod fremmedgørelse’. Relationen til maskinen kommer til at ligne en
relation mellem mennesker, og relationen

Vi er taknemmelige for, at tre dialysepatienter tog sig tid til at deltage i vores
projekt. Vi fik indblik i tre unikke fortællinger og måder at håndtere hverdagen og
livssituationen på. Denne artikel berører
en udvalgt pointe fra vores projektopgave,
hvori vi også beskæftigede os med andre
temaer.

Har du brug for ferie?
Som medlem af Nyreforeningen kan du
leje vores to huse i henholdsvis Skallerup
og Grønbæk.
I Grønbæk, mellem Silkeborg og Randers, har vi indrettet en hyggelig feriebolig i det gamle Grønbæk Hospital, og
ved Skallerup Klit i Nordjylland har vi et
sommerhus og dialyseklinik i umiddelbar nærhed af Skallerup Klit Feriecenter.
Der er mulighed for feriedialyse hele året
rundt begge steder.
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For yderligere information eller ansøgning om ophold kan du kontakte:
Birthe Nielsen, Tlf.: 50 93 59 41
E-mail: dialyse@nyreforeningen.dk.
Du kan også læse mere om udlejning af
Grønbæk og Skallerup på www.nyreforeningen.dk.
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NYREFORENINGEN MØDTE FOLKET OG POLITIKERNE
Nyreforeningen deltog i år for første
gang på Folkemødet på Bornholm i
juni måned. Vi havde en stand, og vi
havde bl.a. medbragt en afstemning,
som skulle give et indblik i, hvad folk
mener om at give en nyre til hhv. et nært
familiemedlem, en god ven og en man
ikke kender, mens man lever.
Afstemningen viste sig at være en
god anledning til at få en snak om
levende donation. Det var ikke nemme
spørgsmål, vi havde taget med, og
mange havde brug for at vide mere for
at kunne tage stilling. Så der var rig
mulighed for at dele ud af vores viden
om transplantation fra levende donorer
samt transplantation og organdonation
generelt.

Ikke så overraskende er det, at 98
% vil give deres ene nyre til et nært
familiemedlem. Det var det ”nemme”
spørgsmål. At give sin nyre til en god
ven krævede lidt flere overvejelser
hos nogle. Det sidste spørgsmål gav
nogle af de adspurgte store kvaler. De
ville så gerne, men det er nu engang
– for mange – en stor ting at skulle
undergå en operation til fordel for en,
man slet ikke kender. Alligevel blev vi
positivt overraskede over, hvor stor en
procentdel der godt kan forestille sig at
give en nyre til en, de ikke kender.

flere debatter om bl.a. brugerinddragelse
i sundhedsvæsnet.
Politikerne ville også gerne tale med os
og deltage i holdningsundersøgelsen. Du
kan se, hvad repræsentanter fra de fleste
af partierne har svaret på næste side.

Folkemødet bestod desuden af en
masse debatter og andre arrangementer.
Vores landsformand, Stig Hedegaard
Kristensen, var inviteret til at deltage i

Foto: Lone Haar

Nyreforeningens formand,
Stig Hedegaard Kristensen,
debatterer brugerinddragelse i sundhedsvæsenet med
Bent Hansen, formand for
Danske Regioner, og Mads
Koch Hansen, formand for
Lægeforeningen.

1.700 personer deltog i vores holdningsundersøgelse. Her er det statsminister Helle Thorning-Schmidt, der deltager.

Foto: Karina Ertmann Krammer

RESULTAT AF
HOLDNINGSUNDERSØGELSEN

Foto: Karina Ertmann Krammer

Nyreforeningens stand var velbesøgt, og til tider var der
endda kø for at komme til at stemme.

18

1.700 personer deltog, hhv. via webafstemningen og på selve Folkemødet.
Resultatet blev:
98 % vil gerne give deres ene nyre til et
nært familiemedlem
85 % vil gerne give deres ene nyre til en
god ven
36 % vil gerne give deres ene nyre til en,
de ikke kender

DET SAGDE POLITIKERNE

Annette Vilhelmsen, formand for SF:
”Jeg vil gerne give en nyre til en, jeg
ikke kender”
Foto: Troels Busk Hoff

Bjarne Corydon, finansminister:
”Jeg vil jo gerne hjælpe andre mennesker, derfor er det muligt, at
jeg ville give min ene nyre til en, jeg ikke kender. Men jeg skulle
vide mere om de risici, der er ved at give sin ene nyre væk.”
Foto: Troels Busk Hoff

Joachim B. Olsen, sundhedsordfører for Liberal Alliance:
”Jeg vil gerne give en nyre til et familiemedlem og en god
ven, men ikke til en, jeg ikke kender.”
Foto: Karina Ertmann Krammer

Stine Brix, sundhedsordfører for Enhedslisten:
”Jeg vil gerne give min ene nyre til et familiemedlem
eller en god ven. Men jeg vil ikke give min ene nyre til
en, jeg ikke kender.”
Foto: Troels Busk Hoff

Naser Khader, Konservative:
”Jeg vil gerne give min ene nyre til
en, jeg ikke kender.”
Foto: Troels Busk Hoff

Søren Espersen, Dansk Folkeparti:
”Jeg vil gerne give min ene nyre til et familiemedlem og en god ven.
Jeg synes, det er svært at svare entydigt på, om jeg vil give til en
person, jeg ikke kender. Jeg vil i hvert fald gerne vide noget om den
person, der i så fald skulle have min ene nyre.”
Foto: Troels Busk Hoff
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DIALYSEAFDELING I ROSKILDE FYLDER 20 ÅR
/AF ANNI, LISELOTTE OG TINE,
SYGEPLEJERSKER PÅ DIALYSEAFDELINGEN,
ROSKILDE SYGEHUS

Tirsdag den 30. april var det 20 år siden,
at Roskilde dialyseafdeling blev indviet.
I 1993 var der 12 sygeplejersker ansat til
at varetage 12 hæmodialysepatienter og
17 peritonealdialysepatienter. Dette antal voksede meget hurtigt, og i 1995 blev
specialerne adskilt. I dag er der ansat 30
sygeplejersker til en patientgruppe på omkring 70.

Blandt de fremmødte til fejringen af de
20 år var bl.a. en patient, som har været
tilknyttet afdelingen siden 1993, samt
overlægerne Knud Rasmussen og Jørgen
Dahlager som var med fra starten. Dagens
taler var overlæge Niels Erik Frandsen,
som gennemgik afdelingens udvikling fra
1993 til i dag.

slik til stor glæde for patienter og personale.
Vi er tre sygeplejersker, der har været med
fra den spæde start, vi fortsætter ufortrødent og ser frem til afdelingens næste
runde fødselsdag!

Dagen blev fejret med
lagkage fra sygehuset og
Nyreforeningens lokale
kreds sponsorerede venligst sodavand, frugt og

MANGLER DU INSPIRATION I KØKKENET?
Nyreforeningen har netop udgivet en opskriftssamling
med opskrifter på lækre sommerretter.
Som nyresyg skal man være forsigtig med at spise visse
fødevarer. Det skal imidlertid ikke være en hindring
for at lave god og lækker mad. Derfor er opskrifterne
udarbejdet særligt til nyresyges diæt, specielt med
fokus på forhøjet kalium og fosfat. Med alle opskrifter
følger en udregning af næringsindhold pr. portion,
så du bl.a. kan holde øje med, hvor meget kalium og
fosfat, du indtager.
Så mangler du lidt inspiration til sommerens
måltider, kan du tage et kig i opskriftssamlingen på
www.nyreforeningen.dk.
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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

SUCCESHISTORIER SKAL NEDBRYDE FORDOMME
OM HANDICAP
”Mange personer med handicap bidrager ikke aktivt
til samfundet. De er nogle
stakler. Og de kan ikke
deltage i foreningsarbejde,
sport- eller fritidsliv, kulturelle aktiviteter eller på
job- og uddannelsesmarkedet.” Det er blot nogle af de
fordomme, som personer
med handicap bliver udsat
for, og som for mange er
værre end selve handicappet.

Derfor iværksætter Socialstyrelsen nu
kampagnen ‘Det er ikke et handicap….’.
Kampagnen udfordrer fordomme og skal
øge bevidstheden hos os danskere omkring evner og bidrag fra personer med
handicap.
Kampagnen løber af stablen fra den 23.
september, hvor en kampagnebil turnerer rundt i hele Danmark for at indsamle
historier om f.eks. at udleve sine drømme
eller gøre en forskel i det store eller små
trods et handicap.

Der er brug for din historie

Allerede fra den 15. august kan danskere
over hele landet fortælle deres egen eller
andres historie om at leve livet fuldt ud –
med et handicap – på kampagnens Facebookside. Gå ind på www.facebook.com/
deterikkeethandicap fra den 15. august,
fortæl din historie og vær med til at gøre
en forskel.
”Vi vil gerne opfordre personer med
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handicap, fysiske såvel som psykiske, til
at gå ind på kampagnens Facebookside
og fortælle om de mange positive, livsbekræftende og måske også overraskende
historier om at leve livet fuldt ud med
et handicap. Desuden vil vi meget gerne
høre historier om samspil og samarbejde
mellem personer med og uden handicap,”
siger Steffen Bohni, chef for Voksenenheden i Socialstyrelsen. Han fortsætter:
”Vi håber at få historier om hverdagens
små og store successer, men også historier fra f.eks. erhvervslivet, kulturlivet, det
politiske liv og sportsverdenen – ganske
enkelt fra alle hjørner af samfundet og
om alle typer af handicap. For kampagnen handler om, at personer med handicap kan og skal udnytte deres rettigheder
til at leve et liv på lige fod med alle andre
borgere i Danmark. Historier, der viser,
at mennesker ikke er deres handicap –

men er meget mere. Det kan være historien om, at det ikke er et handicap at leve
med et handicap, når man har fundet sit
ønskestudie, kan købe ind på egen hånd,
har fundet ud af at gå på Skype, er iværksætter, elsker ridning, er forfatter eller
samfundsdebattør.”

Fordomsfrie børn bliver fordomsfrie voksne

Undersøgelser viser, at fordomme nedbrudt i barndommen i høj grad er med
til at forme holdninger i voksenlivet.
Derfor kører DR Ultra i forbindelse med
kampagnen en temauge med en række
programmer, der sætter fokus på temaet
over for børn og unge med og uden handicap. Desuden vil der i forbindelse med
kampagnen blive udarbejdet undervisningsmaterialer til grundskolens mellemtrin og STU’er.

GAMLE NYREFAMILIER GIK I KLOSTER
Den 25.-26. maj mødtes en
flok ”gamle nyrefamilier”
fra hele landet til genforening på DanHostel i Næstved, som er et helt specielt
vandrehjem, indrettet i en
klosterbygning, der har
tilhørt nonnerne for Sct.
Elisabeth-ordenen.

igennem flere år. Men vi mistede kontakten, da vores børn blev 18 år.

med hinanden efter, at de nyresyge ”børn”
er fyldt 18 år.
Facebook-gruppen hedder: Nyreforeningens Genforenings Gruppe.

/AF VIVI RIIS-NIELSEN

Der var rigtig stor gensynsglæde, både
blandt forældrene, de unge nyresyge og
deres søskende. Der blev snakket og udvekslet mange erfaringer, mens gamle
billeder fra familiekurserne blev studeret
flittigt. Alle var enige om, at vores genforeningsmøde opfyldte et klart behov, og at
weekenden var en succes, som gerne må
gentages med nogle få års mellemrum, da
det er vigtigt at bevare et godt netværk i
vores situation.

Vi var 12 familier, som alle havde deltaget i Nyreforeningens familiekurser, mens
vore nyresyge børn var under 18 år. Vi
havde derfor opbygget et fællesskab og
fulgt med i hinandens liv på godt og ondt

Vi har oprettet en lukket Facebook-gruppe med det formål, at familierne kan fortsætte det gode netværk fra Nyreforeningens familiekurser og har mulighed for at
udveksle erfaringer og holde forbindelsen

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

Alle familier, som er indenfor målgruppen, opfordres til at melde sig ind.

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

NYREFOR EN IN GEN

11. august
17. august
		
17. august
18. august
18. august
24. august
28 august
		

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

3. september
		
6. sep.		
7.-8. sep.
10. sep.		
		
13.-15. sep.
		
18. sep.		
23. sep.		
27. sep.		
		
27. sep.		
27. sep.		

Samværsgruppen i Københavns Omegnskreds mødes i Kulturcentret,
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Aftenudflugt til ZOO kl. 18, Kreds København/Frederiksberg
Weekendtur til Vestkysten, Kreds Sydøstjylland
Pårørende-/patientaften med Nyreforeningens socialrådgiver,
Kreds Bornholm
Oplevelsestur for nyresyge i alderen 10-17 år, Kreds
København/Frederiksberg
Pårørendeaften kl. 19 på C. F. Richs Vej 78, Kreds København/Frederiksberg
Møde for transplanterede i Kreds Sydøstjylland
Frivillig Fredag i Kreds Østjylland med oplevelsesture i det grønne for
dialysepatienter fra Horsens, Randers og Skejby kl. 13-16-30
Frivillig Fredag i Kreds Sønderjylland
Frivillig Fredag i Nordborg, Kreds Sønderjylland

1. oktober
		
2. oktober
		
5. oktober
6. oktober
		
9. oktober
12. oktober

Samværsgruppen i Københavns Omegnskreds mødes i Kulturcentret,
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Møde med Nyreforeningens socialrådgiver og diætist i Næstved,
Kreds Storstrømmen
Udflugt til Den Blå Planet kl. 15.30, Kreds København/Frederiksberg
Informationsaften om dine sociale rettigheder v/ Nyreforeningens
socialrådgiver Jan Jensen, Kreds Sydøstjylland
Bowling, Kreds Nordsjælland
25 års jubilæumsfest, Kreds Sønderjylland

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

