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/ AF STIG HEDEGAARD KRISTENSEN
LANDSFORMAND, NYREFORENINGEN

Tidligere var vi primært en 
patientforening for dialyse-
patienter, nyretransplan-
terede og deres pårørende. 
Nu er vi en forening for alle 
nyrepatienter; også for de 
der er på vej til at blive det, 
og for de, der donerer en 
nyre eller overvejer at gøre 
det. Og naturligvis for alle 
de pårørende, som bliver 
berørt.
Tidligere har vi opfattet os selv som en 
forening, der varetog interesserne for dia-
lysepatienter, transplanterede og deres 
pårørende. Dem, vi nu kæmper for, er de 
nyresyge – uanset hvilken form for nyre-
sygdom der er tale om, og uanset hvordan 
man måtte være berørt af en nyresygdom 
– som patient, ægtefælle, ven, nabo eller 
donor. 

Nå jo, dialysepatienter og transplanterede 
er nyresyge, men der er også mange andre. 
Desværre, må man vel sige! Hertil kom-
mer, at vores sygdomme er mere rædsels-
fulde, end de er smertelige. De kommer 
snigende som tyve om natten. Mange går 
rundt i årevis uden at vide, at de er syge. 
Nogle ved ikke, at det er nyrerne, det er 
galt med, hvis de langsomt fornemmer en 
snigende træthed. Der er mange symp-
tomer, der kan pege på, at nyresygdom 
er begyndende, f.eks. højt blodtryk, lav 
blodprocent, væskeophobning i kroppen, 
træthed, udslæt og kløe i huden. 

Andre (lidt mindre uheldige) er ”blevet 
opdaget”. De har af deres læge fået at vide, 
at deres nyrefunktion er nedsat, og at be-
handling af deres nyresygdom kan blive 
en realitet indenfor en tidsperiode. Det er 
meget ærgerligt, at nyrerne svigter, men 
det er vigtigt, at det opdages tidligt. Må-
ske i tide, men helt sikkert jo tidligere jo 
bedre!

Og så er der de, hvor en aftagende nyre-
funktion er erkendt, og vedkommende er 
knyttet til en nyremedicinsk afdeling med 
jævnlige kontrolbesøg. Her er der – forhå-
bentlig – styr på tingene.

Man kan altså sige, at der er tre slags nyre-
patienter. De, der ikke ved det. De, der ved 
det, men endnu ikke er i behandling. Og 
så de, der ved det, og som er i behandling.

Men der er også en gruppe, der kæmper 
med afløbshindringer eller andre syg-
domme i urinvejene. Hvis urinvejene ikke 
virker, så belastes nyrerne næsten altid. 
Også disse sygdomme har mange symp-
tomer, og nogle af dem kan forsvinde af 
sig selv igen. De kan gå i sig selv, som man 
siger. Nyregrus kan blive skyllet ud med 
urinen. En betændelse kan forsvinde i 
behandlingen af en anden sygdom eller 
lignende. En nyresten kan fjernes ved ind-
greb. Men det kan også føre til udvikling 
af nyresygdom. Alle disse patienter er vi 
nu – også – forening for. 

En forening for alle nyresyge
Vi har ophævet den medicinske definition 
på, hvem vi driver forening for. Vi er nu 
forening for alle, der er i risiko for at få 
en nyresygdom. På den ene eller anden 
måde. Med den ene eller anden diagnose. 

Vi kæmper for ensartet behandling i hele 
landet. Vi kæmper for tidlig opsporing af 
nyresyge. Vi søger forskningsmidler til at 
udvikle behandlinger, der udsætter eller 
forhindrer udbrud af nyresygdom. Når vi 
gør alt dette, så er vi også forening for pa-
tienter med urinvejssygdomme. V

Alt dette betyder ikke, at der er noget, vi 
holder op med at gøre. Vi er stadig for-
ening for patienter og pårørende, hvad en-
ten det er dialyse eller transplantation. Ja, 
måske endnu mere end vi hidtil har været. 
Vi fortsætter naturligvis også alle de ini-
tiativer, vi har i gang; ferierejser, feriedia-
lyse, rådgivning og undervisning, infor-
mation i form af Nyrenyt, hjemmesiden 
og de pjecer, vi producerer. Det ændres 
der ikke på. Det var generalforsamlingens 
klare melding. 

Men vi er nødt til at tage hånd om den 
store gruppe mennesker med risiko for 
at ende som nyresyge. Først og fremmest 
med informationsmateriale. Bortset fra 
Nyreforeningen er der ikke nogen, der 
fortæller, hvad de forskellige ting bety-
der. Træthed. Højt blodtryk. Skummende 
urin. Kvalme og dårlig appetit med vægt-
tab. Hudkløe. Øget vandladning om nat-
ten. Uro i benene. Forpustethed ved an-
strengelse. Alt det, der kan være de første 
spæde symptomer. 

Den information har vi slet ikke udviklet. 
Men det kommer. Fordi det er nødven-
digt, og fordi netop denne gruppe men-
nesker er et fremtidigt fokusområde for 
nyremedicinerne, hvis ikke alt for mange 
skal ende i dialysebehandling.   

LEDER

NyREFORENINGEN UDvIDER mEDLEmSKREDSEN
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mED EN NyRESyGDOm I BAGAGEN

En enorm selvstændighed 
og evnen til at leve i nuet 
er for Thorbjørn Deele på 
38 år en konsekvens af en 
anderledes barndom og 
ungdom. Han er nemlig 
vokset op med en nyre-
sygdom. Derfor har Thor-
bjørns liv til tider været 
uforudsigeligt, besværligt 
og præget af indlæggelser, 
transplantationer og lange 
perioder i dialyse. Alli-
gevel er Thorbjørn stolt 
over, hvor meget han har 
opnået.

/AF KARINA ERTMANN KRAMMER

”De blev ved med at sige, at jeg havde 
influenza, og at drenge godt kunne have 
blod i urinen,” fortæller Thorbjørn om 
de første besøg hos lægen. Der skulle en 
handlekraftig mormor til, før Thorbjørns 
sygdom blev opdaget.

”Jeg kom på ferie hos min mormor som 
seksårig. Hun tog mig med til hendes 
egen læge, uden mine forældre vidste det. 
Lægen tog en blodprøve. To dage senere 

skulle vi mødes med mine forældre for 
at holde ferie. På vejen skulle vi lige forbi 
lægehuset og have svar på blodprøven. Da 
vi kommer frem, har lægen bestilt en am-
bulance til at køre mig til Kolding Sygehus 
med det samme. Det var før mobiltelefo-
nen, så da mine forældre fik det at vide, 
var jeg allerede på sygehuset. Det kom 
som et enormt chok for dem. De havde jo 
fået at vide, at der ingenting var i vejen, og 
nu var det pludselig meget alvorligt,” hu-
sker Thorbjørn.

Selvstændig i en tidlig alder
I nogle år er Thorbjørn ofte indlagt på 
Kolding Sygehus. Begge hans forældre 
arbejder, og de er derfor sjældent indlagt 
sammen med ham. 

”Det, jeg husker bedst, er, at indkørslen til 
sygehuset lå parallelt med børneafdelin-
gen, så når jeg havde sagt farvel til mine 
forældre, løb jeg ned i den anden ende for 
at vinke. Jeg kan godt mærke nu, at der er 
sket et eller andet med mig i de år. Man 
lærer at klare sig på nogle andre præmis-
ser end derhjemme. At blive overladt og 
kun se sine forældre et par timer om afte-
nen… ” Thorbjørn tænker sig om og kon-
kluderer: ”Jeg tror, det er rigtig svært ikke 
at blive voksen før tid i den situation.”

Thorbjørn bliver syg lige i skolestart-pe-
rioden, og han vurderer, at han i mange 
år kun er til stede på sin skole ca. 60 % af 
tiden. Thorbjørn går i en god klasse, hvor 
klasselæreren er meget opmærksom på, at 
alle har det godt, og drillerier tages i oplø-
bet. Alligevel er det svært at få gode ven-
ner, når man er så meget væk.

”Det er svært at få et ordentligt venskab, 
for man ved ikke, hvornår man er væk. 
Jeg fik ikke muligheden for at få et fæl-
lesskab med nogen på et helt basalt plan. 

Det har sat nogle dybe spor gennem hele 
mit liv. Jeg tror, det er derfor, jeg er ble-
vet så frygteligt selvstændig. Hvis jeg skal 
eller vil et eller andet, så gør jeg det. Det 
er en af de ting, jeg synes, forældre skal 
være opmærksomme på. Hvis det over-
hovedet er muligt, skal barnet have nogle 
kammerater, som de ser jævnligt. Jeg har 
altid stået ansigt til ansigt med fremmede 
mennesker, fordi jeg aldrig har haft læn-
gerevarende, sociale relationer,” fortæller 
Thorbjørn og fortsætter:

”Jeg lærte at møde en masse fremmede 
mennesker, når jeg som 7-årig stak af fra 
sygehusskolen og ned i kældergangsyste-
met, hvor jeg hyggede mig med at hilse på 
alle. I starten var de lidt forundrede over, 
hvor jeg kom fra, men jeg fortalte, hvilken 
afdeling jeg lå på, og at jeg bare ville sige 

Jeg er egentlig lidt 
stolt af at have nået 
det, jeg har nået”“
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Thorbjørn Deele, 38 år.

hej. Så fik jeg f.eks. lov til at se folk i køk-
kenet smøre madder. På den måde fik jeg 
en anden slags kontakt til mennesker.”

Om at leve i nuet
De mange indlæggelser har lært Thor-
bjørn, at det kan være hårdt at have en 
sygdom, hvor man aldrig ved, hvornår 
man er frisk. Især som barn var det svært 
for Thorbjørn, når han gik glip af ting, 
som han havde glædet sig til.

”Da jeg gik i skole, og vi skulle et eller an-
det, havde jeg en evne til altid at blive syg. 
Jeg glædede mig altid helt vildt meget, når 

der skulle ske noget. Men samtidig blev 
jeg nervøs for, om jeg nu kunne få lov at 
være med – jeg brugte en masse tid på at 
tænke: ’bare jeg nu ikke bliver syg’. Og så 
blev jeg syg. Det endte med, at jeg aldrig 
fik at vide, når vi skulle noget i klassen, før 
dagen før. Selv en skolekomedie blev mere 
eller mindre holdt hemmelig for mig ind-
til få dage før premieren.”

Thorbjørn pointerer, at oplevelserne i sko-
letiden har lært ham at leve i nuet.                              

Fars nyre
Thorbjørns første transplantation sker 

i 1984, hvor han er 10 år. Nyren virker i 
halvandet år. I 1993 får Thorbjørn sin fars 
nyre, men det går ikke som håbet. 

”Nyren kom aldrig i gang. Det var et kæm-
pe nederlag, og det var rigtig svært. Min 
far er en lukket type, så jeg kunne ikke 
snakke med ham om det. Vi vidste begge 
to, at vi var kede af det, men vi har aldrig 
sat os ned og talt om det. Når jeg tænker 
over det i dag, så skulle der nok have været 
en professionel ind over, da man fandt ud 
af, at min fars nyre ikke duede,” fortæller 
Thorbjørn.
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Herefter beslutter Thorbjørn, at han ikke 
vil transplanteres igen. Han forklarer 
hvorfor:

”For det første var jeg indlagt ret længe, 
da jeg fik min fars nyre – ca. 3 måneder – 
og der var nogle komplet latterlige regler 
på afdelingen. Pga. afstødning af min fars 
nyre var mit immunforsvar bombet helt i 
nul, så jeg måtte ikke være sammen med 
de andre børn. Der var en rød linje på ho-
spitalsgangen, og den måtte jeg ikke kryd-
se. Jeg måtte heller ikke forlade afdelingen 
eller gå udenfor. Jeg måtte ingenting! Efter 
et par måneder var jeg fuldstændig kulret. 
Jeg havde jo ikke andet end min stue og 
den stump af gangen, jeg måtte gå på. Det 
var værre end fængsel.” 

På afdelingen forsøger man forgæves at få 
Thorbjørns immunforsvar op at køre igen. 
Men Thorbjørns tålmodighed er opbrugt.

”En dag pakkede jeg min taske og fortalte 
personalet, at mine forældre kom og hen-
tede mig. Jeg vidste godt, det var en chan-
ce at tage. Men hvis nu mit immunforsvar 
ikke blev bedre, skulle jeg så ligge der i tre 

år? At være lukket inde på den måde fik 
mig til at gøre noget, der måske ikke var 
klogt, men set i bakspejlet skete der jo hel-
ler ikke noget. Jeg tror ikke, der er nogen 
nytte ved at isolere børn så kraftigt. Men 
det er altså grunden til, at jeg de næste syv 
år ikke ville skrives op til en ny transplan-
tation. Jeg ville hellere tage 30 dage i fæng-
sel – der er i det mindste nogen at snakke 

med,” fortæller Thorbjørn. 

Thorbjørn bliver altså ikke syg, selvom 
hans immunsystem er svækket, og han 
begynder at arbejde igen. 

Behovet for anerkendelse
Den første del af Thorbjørns voksenliv 
fortsætter, som da han var barn, uden fa-
ste, sociale relationer. Han fordyber sig i 
stedet i sit arbejde, hvor han føler sig aner-
kendt. Thorbjørn har altid været interes-
seret i computere og han har, siden han 
var i 20’erne, arbejdet som tekniker med 
mange supportopgaver.

”Op gennem 20’erne arbejdede jeg virkelig 
meget, og det fortryder jeg i dag. Hele min 
sociale verden forsvandt, og jeg havde 

ikke tæt kontakt til nogen. Der gik otte år, 
hvor jeg var i dialyse fire gange om ugen, 
kørte selvstændigt firma og derudover ar-
bejdede for min nuværende arbejdsgiver. 
Jeg kørte i et gear, der var helt vildt. Men 
jeg havde det godt med at tage ud til alver-
dens mennesker, hjælpe dem og se dem 
blive glade. Jeg kom ind i en ond cirkel 
med at gøre andre tilfredse. Men det var 

kortfristet, for når kunderne havde sagt 
farvel og tak, så var relationen brudt. Jeg 
fik ikke nogen faste relationer til nogen. 
Jeg var bare glad for at hjælpe folk, og 
gennem arbejdet fandt jeg ud af, at jeg var 

noget værd,” forklarer Thorbjørn.

I 2003 blev Thorbjørn transplanteret for 
tredje gang. Nu havde han pludselig end-
nu mere tid til at arbejde. Men i stedet for 
at fortsætte med de mange arbejdstimer, 
skete der noget helt andet. ”Jeg lukkede 
firmaet og begyndte at se mine kamme-
rater i stedet. Jeg havde knoklet i ti år for 
ikke ret mange penge, og da jeg endelig fik 
tid, gik jeg i den modsatte grøft. Jeg nød 
at have noget sammen med andre uden 
at skulle i dialyse tre dage om ugen. Det 
er også et tegn på, at noget har været helt 
galt. I dag er jeg bedre til at sætte pris på 
mine virkelig gode kammerater.”  

På trods af at Thorbjørn ikke har fået det 
letteste liv, så er han godt tilfreds. Dét 
gik op for ham, da han for nogle år siden 
deltog i et jubilæum med sin gamle folke-
skoleklasse. ”Det var vidt forskelligt, hvad 
folk havde opnået gennem tiden, men når 
jeg tænker på, hvad jeg har været igen-
nem, og så sammenligner med nogle af de 
andre, så har jeg egentlig haft det godt. Jeg 
er nogenlunde ligeså veltilfreds, som de er. 
Jeg er egentlig lidt stolt af at have nået det, 
jeg har nået,” slutter Thorbjørn.

Jeg var bare glad for at hjælpe folk, og 
gennem arbejdet fandt jeg ud af, at jeg var 
noget værd”“

Jeg lærte at møde en masse fremmede mennesker, 
når jeg som 7-årig stak af fra sygehusskolen og ned 
i kældergangsystemet, hvor jeg hyggede mig med at 
hilse på alle” 

“
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Sæt færdigretten i ovnen, 
vent et øjeblik og ”vupti”, 
så er der dampende varm 
mad… Det lyder nemt i en 
travl hverdag eller en dag, 
hvor energien til madlav-
ning ikke er til stede. Men 
er de færdiglavede mid-
dagsretter fornuftige, når 
nyrefunktionen er nedsat? 
Det har vi sat os for at finde 
ud af.
/ AF TINA FALK EGDALEN, KLINISK DIÆTIST, 
SYDvESTJYSK SYGEHUS, ESBJERG,  
& SOFIE WENDELBOE, KLINISK DIÆTIST, 
NYKØBING F. SYGEHUS

Hvor udbredt er færdigretter i 
den danske husholdning?
Man kan nu og da i medierne læse om, at 
danskerne i højere grad spiser færdigret-
ter og fastfood, laver mindre mad selv og i 
højere grad spiser udenfor hjemmet. Det-
te billede holder dog ikke stik, hvis man 
læser kostundersøgelserne, som DTU Fø-
devareinstituttet gennemfører. Her er hel-
hedsbilledet, at de danske måltidsvaner er 
meget stabile.

I gennemsnit bruger danske husstande 50 
minutter på hverdage til at lave mad, og 
de fleste danskere svarer, at de prioriterer 
et hjemmelavet måltid med friske råvarer 
meget højt. Flere voksne danskere bruger 
færdigretter indimellem, idet 17 % spiser 
det mindst én gang om ugen. Til gengæld 
er delvist tilberedte retter langt mere po-
pulære. De benyttes af mere end halvdelen 
af husstandene mindst én gang om ugen. 
Alder og husstandens sammensætning 
har betydning for brug af færdigretter. 
Forbruget er størst blandt enlige og yngre 
(19-24 år) og bruges mindst af personer 
over 65 år.

Udfordringen ved færdigretter
Når du som forbruger med nedsat ny-
refunktion skal vælge færdigretter, så er 
det vigtigt især at være opmærksom på, 
om produktet indeholder tilsat fosfat, for 
meget salt, nok protein og om det er ri-
meligt i pris. En måde, du kan holde styr 
på det, er ved at bruge nøglehulsmærket. 
Vi været i forskellige supermarkeder for at 
undersøge mulighederne, og udvalget af 
nøglehulsmærkede produkter er desværre 
meget begrænset.

Er det dyrt at spise færdigretter?
Prisen for en portion mad er ca. 20-40 
kroner, afhængigt af hvilken ret du vælger, 
hvor du handler ind og om der er tilbud. 
De fleste kan ikke gøre det billigere selv. 
Hvis du laver 700 g hjemmelavede frika-
deller, er prisen ca. 30 kr. (kilde: www.
foodcomp.dk). Det er ca. det samme, som 
hvis du køber dem færdiglavet. 

Så alt i alt behøver det ikke være dyrere at 
leve af færdigretter, for nogle er det må-
ske endda billigere, hvis spild regnes med. 
Du kan også kigge i butikkernes tilbuds-
aviser, for der kan være mange penge at 
spare, hvis du handler ind, når der er gode 
tilbud, og så har du altid lidt ekstra i fry-
seren. 

Sådan træffer du det bedste valg 
Det behøver ikke være et dårligt valg at 
spise færdigretter, det handler bare om at 
læse på varedeklarationen.

Det første, du skal kigge efter, er, om ma-
den indeholder tilsat fosfat. Det står på 
varedeklarationen og gemmer sig bag e-
numrene E338, E339, E340, E341, E343, 
E450, E451, E452. Det kan også stå som 
bl.a. dinatriumdiphosphat, her er ordet 
du skal kigge efter phosphat. Hvis pro-
duktet indeholder tilsat fosfat, skal det stå 
på varedeklarationen. Tilsat fosfat kan fin-
des i bl.a. færdige frikadeller, frosne kar-
tofler, parisertoast og biksemad.

Det næste, du skal kigge efter, er indholdet 
af salt eller natrium. Der er 0,4 gram natri-
um i 1 gram salt. Den anbefalede mængde 
er max. 5-6 gram salt dagligt, hvilket sva-
rer til 1 tsk. Det er ikke oplyst på alle mad-
varer. Når du kigger på varedeklarationen, 
skal du kigge efter salt eller natrium. Der 
må max. være 0,40 gram natrium eller 1,0 
gram salt pr. 100 g.

Derudover skal proteinindholdet være 
passende. I en portion aftensmad skal 
de fleste have ca. 20 gram protein. Hvis 
du kan spise 150 g frikadeller, skal pro-
teinindholdet ca. være 13 g pr. 100 g. 
Hvis det er en ret, der indeholder 400 
g inklusiv kartofler og grøntsager, skal 
proteinindholdet være 5 g pr. 100 g. 

Det er svært at lave en generel anbefaling, 
derfor vil vi råde dig til at tale med din kli-
niske diætist, hvis du er i tvivl.

Vores anbefaling
Som kliniske diætister kan vi sagtens an-
befale, at færdigretter indgår som en del 
af dit daglige indtag. Det vigtigste er, at 
du lærer at kigge på varedeklarationerne, 
så du får en passende mængde protein og 
samtidig undgår tilsat fosfat og for meget 
salt.

I perioder med manglende energi eller 
overskud, kan færdigretter være et rigtig 
godt alternativ, som gør at du får en por-
tion varm mad hver dag. Det kan også 
være en måde at prioritere den tid du har, 
så der er tid og overskud til andre ting 
end madlavning. Hvis du gerne vil lave 
din egen mad, kan du få ideer i boksen på 
næste side.

Hvis du tænker lidt kreativt, kan du sag-
tens pifte færdigretterne op, så de ikke 
smager af det samme hver gang. Du kan 
f.eks. tilsætte dine yndlingskrydderier, lidt 
friske krydderurter, en håndfuld hakkede 
grøntsager, lidt hvidløgssmør eller du kan 
spise et stykke godt brød til.

velbekomme.

FÆRDIGE mIDDAGSRETTER ELLER HJEmmELAvET mAD?
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Nøglehulsmærket
Nøglehulsmærket er en hjælp til dig som forbruger, så du let kan vælge 
madvarer, som er et sundere alternativ. Det hjælper med at spare på 
fedt, sukker og salt og øge indtag af kostfibre og fuldkorn.

Krav til indholdet i nøglehulsmærkede færdigretter:
•  400-750 kcal pr. portion
•  maks. 30 % af energien må komme fra fedt
•  en proteindel (f.eks. kød, fisk, bælgfrugter)
•  en kulhydratdel (f.eks. kartofler, ris, pasta, couscous)
•  min. 25 gram frugt/ grønt pr. 100 g
•  maks. 3 gram tilsat sukker pr. 100 g
•  maks. 0,40 g natrium/ 1 gram salt pr. 100 g.

Du kan bruge nøglehulsmærket, når du vil vælge 
retter med lavt indhold af salt. Nøglehulsmærket kan 
kun bruges, hvis produktet lever op til alle kravene. 
Så selvom et produkt ikke har nøglehulsmærket, kan 
det sagtens have et lavt indhold af salt. Læs mere på 
www.noeglehullet.dk.

Tips til nem, hjemmelavet mad
•  Lav mad til flere dage ad gangen, og frys 
maden ned i portioner, f.eks. hamburger-
ryg, frikadeller, kylling, kalkun og flæske-
steg. 
•  Hav poser med frosne grøntsager i fryse-
ren. Så behøver du ikke skrælle og snitte, 
når du gerne vil have lidt grønt til maden. 
Sammen med et par frikadeller eller andet 
kød fra fryseren og en portion pasta eller 
ris, har du et mættende måltid, som er 
nemt og hurtigt at tilberede. 
•  Du kan nemt tilberede fisk i ovnen. Læg 
f.eks. et stykke laks eller rødspætte sam-
men med grøntsager i et fad i ovnen, tilsæt 
lidt vand og piskefløde samt peber og dine 
yndlingskrydderier. Mens det står i ovnen, 
kan du koge ris eller kartofler som tilbehør 
(husk at give grøntsagerne et opkog først, 
hvis du vil reducere kaliumindhold).

Produkt mærke Salt
Tilsat Protein  

Set hosfosfat pr. 100 g
Hjemmelavede frikadeller  0,3 g NEJ 14 g  
Nøglehulsmærkede frikadeller
Fiskefrikadeller 2 gange om ugen 0,5 g NEJ 17 g Rema1000
Kyllingekødboller MOu 0,6 g NEJ 12 g Rema1000
Kyllingefrikadeller (ferske) Danpo 1,5 g NEJ 12 g Rema1000
Frikadeller Den grønne Slagter 1,5 g NEJ 13 g Super Best
Frikadeller Levevis 0,45 g NEJ 15 g Føtex
Andre kødprodukter
Hakkebøffer (dåse) Beauvais 0,2 g NEJ 9 g Kiwi
Frikadeller Åblomst 1,3 g NEJ 14 g Super Best/ SPAR
Andre nøglehulsmærkede færdigretter
Ovnruller med kylling Daloon ? NEJ 6,5 g Netto/ Super Best
Ovnruller med oksekød Daloon ? NEJ 6,4 g Netto/ Super Best
Millionbøf Hanegal 0,75 g NEJ 4,7 g Kiwi
Chili con carne Hanegal 1,0 g NEJ 6,4 g Kiwi
Thaigryde Hanegal 1,0 g NEJ 5,7 g Kiwi
Andre gode færdigretter
Chili con carne Steff Houlberg 0,6 g NEJ 6,5 g Føtex / Fakta
Mørbradgryde Steff Houlberg 0,7 g  NEJ 6 g Føtex / Fakta
Lasagne Åblomst 0,75 g NEJ 5 g Super Best/ SPAR/ LIDL
Frikadeller Det hurtige køkken 0,7 g  NEJ 3,5 g Føtex/ Netto
Millionbøf Det hurtige køkken 1,0 g NEJ 5 g Føtex/ Netto
Forloren hare Det hurtige køkken 0,4 g NEJ 4 g Føtex/ Netto
Spaghetti Bolognese (dåse) Beauvais 0,5 g NEJ 5,5 g Kiwi
Forloren hare Danish prime 0,8 g NEJ 5 g Kiwi
Pizza
Pepperoni Nice’n easy 0,9 g NEJ 8,5 g Kiwi
Bolognese Nice’n easy 0,7 g NEJ 7,5 g Kiwi
Prosciutto Nice’n easy 0,8 g NEJ 8,7 g Kiwi
Margherita Urtekram 1,15 g NEJ 9,6 g Føtex
Salami Urtekram 1,2 g NEJ 9,3 g Føtex

OBS! Der kan være produkter fra samme firma/serie, som ikke lever op til kravene om lavt saltindhold og uden tilsat fosfat, og som derfor ikke er 
medtaget på listen. Listen er ikke en oversigt over samtlige færdigretter, men et udsnit af de muligheder der findes på markedet pr. januar 2013.
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Vi ser muligheder 
 i hjemmedialyse

Fresenius Medical Care Danmark tilbyder flere 
muligheder indenfor hjemmedialyse.

 
Vi har kvalitetsprodukter til både hjemme- 

hæmodialyse og til peritoneal dialyse.

Fresenius Medical Care Danmark A/S
Oldenburg Allé 1, 2630 Taastrup, Tlf: +45 43 22 61 00
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I november 2012 rejste 
Nyreforeningens næstfor-
mand, Jan Rishave, og di-
rektør Sven Gerner Nielsen 
til Nuuk i Grønland. Med 
sig i bagagen havde de tre 
spørgsmål: Hvordan er 
det at være nyrepatient på 
Grønland? Hvad kan Ny-
reforeningen gøre? Og kan 
det lade sig gøre at etablere 
en lokalkreds? 

/ AF JAN RISHAvE & SvEN GERNER       
NIELSEN

Spørgsmålene om Grønland har længe 
rumsteret i foreningen – uden at det har 
ført til konkrete initiativer. Men i efteråret 
2012 lykkedes det Jan Rishave at få kontakt 
til den danske nyrelæge Folmer Lynggaard, 
som er overlæge på Dronning Ingrids Ho-
spitals medicinske afdeling i Nuuk.

Nyrepatienter sendes til Danmark
Ikke overraskende var det svært at finde 
skiltet til Nefrologisk afdeling. Der var 
nemlig ikke noget! Heller ikke overrasken-
de var det svært at finde skiltet til Dialyseaf-
delingen. Der var heller ikke noget! Det var 
overraskende svært i det hele taget at finde 
nyrepatienter! De er der, men der er kun 
i underkanten af 20 kendte nyrepatienter 
på hele Grønland – heraf er nogle endda i 
behandling på Rigshospitalet i København.
For sådan er det. Bliver du syg på Grøn-
land, så henvender du dig til et af landets 
17 sygehuse. Og hvis lægen her – måske 
efter telefonisk kontakt til Folmer – fat-
ter mistanke om nyresygdom, så tages en 
blodprøve og kreatinin-tallet testes. Er der 
indikation på nyresygdom, så går turen til 
København. Og det er alvor! For turen er 
kostbar, og man kan ikke passe sit arbejde i 
den tid, turen tager. Der er ingen mulighed 
for, som i Danmark, at få erstatning for tabt 
arbejdsfortjeneste. Skal ægtefællen med til 
København, ja så er det dobbelt op.

Er der tale om alvorligt nyresvigt, kan 
opholdet i Danmark blive langvarigt. En-
kelte bliver ”hængende”, nogle så længe at 
tilknytningen til Grønland bliver usikker, 

utryg og måske ligefrem så tynd, at man 
ikke tør vende tilbage. De, der returne-
rer, behandles individuelt. De findes på 
medicinsk afdeling i Nuuk blandt andre 
medicinske patienter. Enkelte returnerer 
til deres egen bygd, hvor mulighederne er 
medicinsk behandling og – hvis dialyse 
er nødvendigt – p-dialyse. Hæmodialyse-
patienter må blive i København. Selv kon-
trolbesøg foregår ofte på Rigshospitalet i 
København.

Ikke bevidst om nyrerne
Grønland har et enormt strukturelt pro-
blem. Der er 17 sygehuse, hvor langt de 
fleste blot har én læge, der udskiftes meget 
ofte. Folmer er i Nuuk. Men bevidstheden 
om nyrerne er der knap så meget. Som 
Folmer udtrykker det: ”Jeg siger ’nyre’ på 
hvert morgenmøde – bare for at gøre de 
andre opmærksom på, at nyrerne findes! 
Og hvordan ser det så ikke ud rundt om i 
byer og bygder!?”

Vi kan godt få øje på nogle enkle initia-
tiver, der kunne forbedre forholdene for 
nyrepatienter på Grønland. Eksempelvis 
afleverede vi Nyreforeningens rigdom af 
informationsmateriale. Men vi gjorde også 
opmærksom på, at materialet kan fås alle 
steder, hvor der er internet. Vi kommer nok 
aldrig dertil, at materialet vil være at finde 
på grønlandsk, men vi kommer meget hur-
tigt dertil, at en ”ambassadør” på Dronning 
Ingrids Hospital vil være behjælpelig med 
at finde og oversætte det relevante for den 
enkelte patient. Sygeplejerskerne Ulla Niel-
sen og Navarana Johansen virkede overor-
dentligt faglige og interesserede.

Hvad vil der ske på Grønland?
Vi vil i fremtiden se, at de kampagner, 
udsendelser, informationsfilm mm., som 
Nyreforeningen gennemfører/opnår kend-
skab til, vil blive formidlet til Grønland. 
Det er så op til Grønland at gøre brug af 
tingene.

Vi vil i fremtiden se, at Grønland lader sig 
inspirere af de politikker, Nyreforeningen 
har formuleret, og på baggrund af dem for-
mulerer deres egne.

Vi vil i fremtiden se, at Grønland gør brug 
af de medlemstilbud, Nyreforeningen til-

byder. Det være sig kurser (nogle måske 
afviklet på Grønland), undervisningsmate-
riale, telefoniske råd hos socialrådgiveren, 
telefoniske råd hos diætisten mm.

Vi vil i fremtiden se, at Grønland gør brug 
af Nyreforeningens krav til indretning af 
en dialyseafdeling, når Grønland beslutter 
sig for at kunne tilbyde hæmodialyse på 
Dronning Ingrids Hospital. En afdeling er 
på tegnebrættet, den er bare ikke besluttet 
og bevilliget endnu.

Vi vil i fremtiden se, at grønlandske ny-
repatienter ikke rejser til København for 
kontrolbesøg, men ved hjælp af teleme-
dicin sender deres blodprøveresultater til 
Folmer, der kun i krisesituationer sender 
patienter videre til København.

Vi vil i fremtiden se, at Dronning Ingrids 
Hospital opretter nyreskoler for prædialy-
sepatienter. Nyrepatienter fra hele Grøn-
land vil blive opdaget tidligere og i stedet 
for at vente på den akutte situation, vil de 
blive inviteret til Nuuk, hvor de undervises 
i nyresygdom og behandling – ikke mindst 
i hvordan de vælger og hvordan de lever 
med den rette form for f.eks. dialysebe-
handling.

Listen er lang, og vores håb for de grøn-
landske nyrepatienter er mange. Vi fik ikke 
oprettet en lokalkreds på Grønland. Det 
havde vi heller ikke forventet. Men vi fik 
præsenteret muligheden og sendt budska-
bet: Hvis Grønland med en lokalkreds vil 
skabe en patientorienteret fremtid, så er det 
muligt. Og Nyreforeningen i Danmark er 
klar til at hjælpe.

NyRERNE PÅ GRØNLAND
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mANGLENDE ENZym KAN mÅSKE FORKLARE AT 
NyRESyGE DANNER ARvÆv
Uden normalt væv vil ny-
refunktionen aftage og til 
sidst medføre nyresvigt. Et 
forskerhold er derfor – via 
komplicerede forsøg med 
mus - i gang med at under-
søge om arvævsdannelse i 
fremtiden helt kan undgås. 
”Hvis det lykkes, vil vi være 
nået langt”, siger læge og 
phD. Kirsten Madsen, som 
leder forsøgene.
/ AF PETER JüRGENSEN

Alle kroniske nyresygdomme medfører 
skader på det normale nyrevæv og erstat-
tes – i større eller mindre grad – af arvæv, 
som er kroppens reaktion på en skadelig 
påvirkning. Hvis det imidlertid kunne 
lade sig gøre at hæmme eller måske helt 
forhindre dannelse af arvæv, ville nyre-
patienter efter al sandsynlighed kunne 
beholde deres nyrefunktion i længere tid 
end de kan i dag.

Et lille forskerhold under ledelse af den 
37-årige læge og ph.D. Kirsten Madsen 
arbejder for tiden på et projekt, som har 
fokus på netop dette problem. Kirsten 
Madsen er i gang med en speciallægeud-
dannelse i patologi og er for øjeblikket 

ansat på Afdeling for Klinisk Patologi ved 
Odense Universitetshospital. Derudover 
er hun tilknyttet Center for Kardiova-
skulær og Renal Forskning ved Syddansk 
Universitet.

”Cellerne kan tåle en skadelig påvirk-
ning indtil en vis grad. På et tidspunkt 
overskrides dog den grænse, som gør det 
muligt for dem at overleve og kroppen vil 
derpå erstatte dem med arvæv. Desto læn-
gere tid nyresygdomme står på, desto flere 
celler i nyrerne vil blive så beskadigede, 
at de erstattes af det værdiløse arvæv. Og 
uden normalt nyrevæv, vil nyrefunktio-
nen gradvis aftage og til sidst resultere i 
at patienten får definitivt nyresvigt”, siger 
Kirsten Madsen.

”Hvis der skal udvikles en behandlings-
metode, som kan begrænse eller helt 
forhindre dannelse af arvæv, er vi imid-
lertid nødt til at få mere viden om de me-
kanismer, som foregår i cellerne og som 
medfører øget produktion af arvæv hos 
nyrepatienter. Derfor laver vi forsøg med 
en bestemt type mus, som af genetiske år-
sager mangler det enzym, som producerer 
signalstoffet prostaglandiner. Vores teori 

er, at dette signalstof bidrager til at be-
grænse dannelsen af arvæv. Spørgsmålet, 
som vi fortsat mangler svar på er: Hvis vi 
påfører musene en kronisk nyresygdom, 
går det så værre for de mus, som ikke kan 
producere signalstoffet end for de mus, 

som kan producere det?”

Viden om lunger kan måske 
give svar
Det er dog fra et andet organ – nemlig 
lungerne, at Kirsten Madsen og hendes 
forskerkolleger har hentet inspiration.

”Vi ved endnu ikke så meget om, hvad 
der styrer dannelsen af arvæv i nyrerne. 
Derimod ved vi at mennesker med lun-
gesygdomme, som samtidig har en god 
evne til at producere prostalandiner, er 
mindre udsatte for at få arvæv i deres 
lunger. Derfor forsøger vi at overføre de 
viden, som findes omkring arvæv i lun-
ger, til nyrer. Hvis vi via mus kan påvise 
at manglende produktion af prostaglandi-
ner medfører øget dannelse af arvæv, vil 
vi senere undersøge om mennesker med 
nyresygdomme også producerer for få af 
disse enzymer i deres nyrer. Det kunne jo 
være, at årsagen til at mennesker danner 
arvæv i deres nyrer, skal søges i, at vi ikke 
formår at producere nok af dette enzym. 
Hvis det lykkes at løse denne gåde, vil vi 
være nået langt”.

Kirsten Madsen er ikke i tvivl om at den 
vanskeligste udfordring ved projektet be-
står i at det er meget små dyr, som hun 
og hendes kolleger påfører en kronisk 
nyresygdom. Forskerne opererer musene 
og binder en tråd om deres urinleder, så 
fraløbet af urin fra nyrene blokeres. ”Og 
det er teknisk meget svært”, siger Kirsten 
Madsen, som forventer at projektet er 
afsluttet o ca. to år. Et af delprojekterne 
foregår i øvrigt i samarbejde med Skejby 
Sygehus.

Kirsten Madsen har i alt fået 200.000 kr. 
fra forskellige fonde til gennemførelse af 
projektet, heraf 50.000 kr. fra Nyrefor-
eningens Forskningsfond. Dermed er der 
midler nok til at gennemføre samtlige de 
planlagte forsøg.

”Hvis der skal udvikles en behandlingsmetode, som kan begrænse eller helt forhindre dannelse af 
arvæv, er vi nødt til at få mere viden om de mekanismer, som foregår i cellerne og som medfører 
øget produktion af arvæv hos nyrepatienter”, siger læge og ph.D. Kirsten Madsen.
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REDAKTIONELLE BETINGELSER
Nyreforeningens Ferie og kurser 2013 er 
et tillæg til Nyreforeningens medlemsblad 
Nyrenyt. Tillægget kan også downloades og 
bestilles gratis via www.nyreforeningen.dk

2
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RejseTILLÆGTILL ÆGFERIE & KURSER

Nyreforeningen har gennem de seneste 
år i samarbejde med Gambro gennem-
ført mange gode rejser til gavn for vore 
medlemmer. Der har heldigvis været en 
stor opbakning omkring rejserne, så vi 
har kunnet sende omkring 250 medlem-
mer af Nyreforeningen på rejser rundt i 
Europa. Det er stort set altid lykkedes at 
få alle med på den ønskede rejse.

Rejser til udlandet i 2013
Ferieudvalget har i år planlagt at gen-
nemføre fire rejser til europæiske lande 
i samarbejde med Gambro:

1. - 15. marts til Gran Canaria
17. – 31. maj til Mallorca
19. september – 3. oktober til Kreta
3. – 8. december juletur til Berlin

Den første rejse til Gran Canaria er plan-
lagt, og deltagerne er klar til afrejse. Alle 
rejserne vil kunne ses på Nyreforenin-
gens hjemmeside. Turen til Mallorca an-
noncerer vi i dette nr. af Nyrenyt. De øv-
rige rejser vil ligeledes blive annonceret i 
Nyrenyt og kunne ses på plakater, der bli-
ver sat op på alle nefrologiske ambulato-
rier og afdelinger samt dialyseafdelinger 
i Danmark. Tilmelding sker enten elek-
tronisk via Nyreforeningens hjemmeside 
eller direkte til sekretariatet.

Ferierejser i Danmark
I 2012 gennemførte Ferieudvalget for 
første gang en ferietur for medlemmer, 
der har behov for mere hjælp, end vi har 
mulighed for at give på vore udenlandske 
rejser. Det var en meget vellykket tur til 
Skallerup Klit. Deltagerne blev samlet op 
på hjemadressen, hvis de havde behov for 
dette, og blev kørt til Skallerup Klit Ferie-
center, hvor Nyreforeningen har sin egen 
dialyseenhed.

I 2013 prøver vi igen at rejse til Skalle-
rup Klit med nyrepatienter, der har eks-
tra behov for hjælp. Vi tager afsted i uge 
36. Nærmere oplysninger annonceres på 
hjemmesiden og i Nyrenyt.

På disse rejser vil vi have mulighed for 
at hjælpe deltagerne. Vi kører til Nord-
jylland i handicapbus og er parat til at 
hjælpe alle. Der kan bestilles hjemme-
pleje, hvis det er nødvendigt til personlig 
pleje. Rejseledere sørger for at arrangere 
aktiviteter og kulturelle indslag efter del-
tagernes ønsker. Rejserne annonceres i 
Nyrenyt og sendes ud til alle afdelinger. 
Deltagerne kan blive hentet på hjem-
adressen og transporteret til nærmeste 
opsamlingssted, hvor en bus vil samle 
dem op. 

Priser
Vort udgangspunkt er, at rejserne skal 
koste det, turen på det tidspunkt normalt 
koster. Det skal ikke være dyrere at rejse, 
fordi man er nyresyg, hvis man rejser 
med Nyreforeningen. Evt. rabatter går til 
at dække udgifterne for de hjælpere, som 
sendes med. Nyreforeningen har altid 
egne rejseledere og hæmodialysesyge-
plejersker med. Personalet på turene er 
ulønnet, men får deres rejse betalt. Ny-
reforeningen og Gambro giver støtte til 
rejserne. 

Hvem kan komme med?
Vi ønsker, at alle medlemmer af Nyre-
foreningen kan komme med på rejserne. 
Det betyder, at alle patienter og deres 
pårørende er velkomne. Vi sørger for at 
bestille plads til alle hæmodialysepatien-
ter, mens P-dialysepatienter selv bestiller 
væsker mm. via hospitalet. Transplante-
rede, præ-patienter m.fl. er også meget 
velkomne. 

Det er meget vigtigt, at alle deltagere er 
selvhjulpne eller har en hjælper med. Vi 
har desværre ikke mulighed for at have 
plejekrævende deltagere med på turene – 
det er der ikke personale til.

Flyrejserne planlægges generelt således, 
at det er muligt at komme med i en eller 
to uger. Det gælder dog ikke for turen til 
Berlin, der bliver på 7 dage.

NyREFORENINGENS FERIEREJSER I 2013

3
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TILL ÆGFERIE & KURSER

NÅR MOR ELLER FAR ER 
NYRESYG
8. – 12. maj 2013 på Feriecenteret 
Dayz Søhøjlandet i Gjern
Formålet med kurset er at give familier, 
hvor mor eller far er nyresyg, indsigt i og 
viden om, hvordan man som forældre 
bedst muligt informerer sine børn om 
alvorlig sygdom. Hvilke følelser og reak-
tioner opstår der ofte hos både børn og 
voksne? Hvordan tackler børn og unge 
forældres sygdom? Derudover er formå-
let at informere hele familien om nyre-
sygdomme og behandling og give famili-
erne mulighed for at møde andre familier 
i samme situation. Det er gratis at deltage 
i kurset, men familierne skal selv sørge 
for morgenmad og betale drikkevarer. 
Forældrene skal være medlem af Nyre-
foreningen for at deltage. 

Du kan få nærmere oplysninger om kur-
set og tilmelding hos socialrådgiver Jan 
Jensen på tlf. 50 93 59 50. Se kursuspro-
grammet på www.nyreforeningen.dk. 
Tilmeldingsfrist er den 21. marts.

FAMILIER MED NYRESYGE 
BØRN UNDER 18 ÅR
8. – 12. maj 2013 + 12. – 16. oktober 
2013 på Feriecenteret Dayz 
Søhøjlandet i Gjern
Kurset henvender sig til nyresyge børn, 
deres forældre og raske søskende. Ud-
over faglige oplæg er der rig mulighed for 
at erfaringsudveksle med ligesindede fa-
milier og engagere sig i sociale og sports-
lige aktiviteter.

Du kan få nærmere oplysninger om kur-
set og tilmelding hos socialrådgiver Jan 
Jensen på tlf. 50 93 59 50. Se kursuspro-
grammet på www.nyreforeningen.dk. 
Tilmeldingsfrist for forårskurset er den 
21. marts.

MOTIONSWEEKEND: 
MOTION FOR ALLE - PÅ ALLE 
NIVEAUER 
6.-7. april 2013 i Kalundborg
For første gang i Nyreforeningens histo-
rie tilbyder vi vores medlemmer en gratis 
motionsweekend! Denne gang er der ud-
fordringer i form af motion, spil og leg på 
mange forskellige niveauer. For at deltage 
skal du være selvhjulpen eller selv sørge 
for en hjælper. Vi skal bo på Kalundborg 
Vandrehjem, og de fleste fysiske udfor-
dringer foregår i Kalundborg Hallerne, 
som ligger meget tæt på vandrehjemmet. 
Du skal selv betale transport til og fra 
Kalundborg.

Tilmeld dig til Betiinaa Søgaard på bs@
nyreforeningen.dk eller på tlf. 50 93 59 
46 senest den 22. februar.

UNGDOMSKURSER
Forår + efterår 2013
Nyreforeningens Ungdomsudvalg står 
hvert år for planlægningen af to kur-
ser for de 18-30 årige. I foråret afholdes 
et kursus med fokus på motion, kost og 
velvære. Til efteråret afholdes et kursus 
med fagligt indhold med emner som 
f.eks. behandling af nyresygdomme, ny-
resyge og parforhold, sociale rettigheder 
og uddannelsesmuligheder. Kurserne er 
en god måde at møde ligestillede på, få 
informationer og især hygge sig med an-
dre unge. På kurserne taler vi selvfølgelig 
om vores nyresygdomme og alt det, der 
følger med, men som alle andre unge er 
vi optagede af meget andet. 

Kurserne afholdes på feriecentre eller 
store sommerhuse rundt i Danmark. 
Ophold, forplejning og transportudgift 
dækkes af Nyreforeningen. Følg med på 
www.nyreforeningen.dk, hvor kurserne 
bliver offentliggjort.

MEDLEMSKURSUS: 
LIVET ER EN GAVE
13.-14. april 2013
Kurset er for dig, der er donor af en nyre, 
modtager af en nyre, kommende donor 
eller kommende modtager. Vi indby-
der til en spændende weekend i trans-
plantationens tegn. Vi skal have styr på 
mange af de praktiske opgaver omkring 
transplantation og bearbejde de psykiske 
aspekter. Vi kan tale om, hvad det bety-
der at skulle bede en ven eller et familie-
medlem om at donere en nyre. Ligeledes 
kan det være svært at beslutte sig for at 
donere, for hvad kommer det til at betyde 
for mig? Du får mulighed for at dele dine 
erfaringer med andre ligestillede og høre 
en række oplæg fra forskellige parter i 
transplantationsprocessen.

Vi kommer til at behandle emner som:
•  Teknik og procedurer omkring trans-
plantation  
•  En donor og en modtagers historie 
•  Erfaringsudveksling og spørgsmål som 
donor
•  Erfaringsudveksling og spørgsmål som 
modtager
•  Den fælles oplevelse   
•  De psykiske aspekter ved at modtage 
eller donere en nyre  
•  Hvad sker der når vi kommer hjem?

Kurset er gratis for medlemmer af Nyre-
foreningen, men du skal selv betale for 
drikkevarer og for transport til og fra 
kursusstedet (som ligger centralt i Dan-
mark).  Du er velkommen, uanset om du 
er nuværende eller kommende modta-
ger/donor. Tilmeld dig til Betiinaa 
Søgaard på bs@nyreforeningen.dk eller 
på tlf. 50 93 59 46.

NyREFORENINGENS KURSUSTILBUD I 2013
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KURSUS FOR TILLIDSFOLK I 
NYREFORENINGEN
31. august-1. september 2013
Vi glæder os til at møde dig til denne 
spændende weekend for tillidsfolk fra 
alle Nyreforeningens kredse. 
Emnerne på kurset skal altid være brand-
aktuelle for vore kredse, derfor bliver det 
endelige program først lagt så sent som 
muligt op til kurset. Vi beder dig som 
medlem af bestyrelsen eller som aktiv i 
Nyreforeningen om allerede nu at sætte 
kryds i kalenderen. Vi informerer dig i 
god tid inden kurset om programmet.

I skrivende stund arbejder vi med em-
nerne:
- Rekruttering
- Nye patientgrupper
- Pårørende
- Donorer
- Nytænkning af Nyreforeningen og sam-
arbejdspartnere (eksempelvis andre pa-
tientforeninger o. lign.)

Tilmeld dig til Betiinaa Søgaard på 
bs@nyreforeningen.dk eller på tlf. 
50 93 59 46. 

MEDLEMSKURSUS: FEST SOM 
OLDEMOR VILLE HAVE DET
28.-29. september 2013
Liv med vilje – Nyreforeningens slogan 
signalerer, at vi har viljen til at have det 
godt. Og denne weekend kommer til at 
stå i festens og glædens tegn. Vi skaber 
rammerne, men DU fylder dem ud. På 
oldemors tid kom tingene ikke af sig selv. 
Husk at vi er de første generationer, der 
ikke har prøvet at sulte, så vi skal genop-
dage glæden ved mad. Vi skal finde livet 
som det var, vi skal danse så ”hoserne 
fløjter”, vi kommer selv til at være med i 
underholdningen. Det bliver en weekend 
med fokus på at være aktiv, krydret med 
musik og sjov.

Alle de moderne hjælpemidler, hvad 
skal vi med dem, hvis vi kan selv! Vi skal 
prøve at være med fra start til slut. Men 
til hvad? Det finder du ud af, når vi mø-
des. Der er kun én ting, du skal vide: Det 
bliver ikke kedeligt! Og vi lover at bringe 
dig tilbage til nutiden.

Kom og vær med – det bliver ikke en fest 
uden dit gode humør! Kurset er gratis, 

men du skal selv betale for drikkevarer 
og transport til og fra kursusstedet (som 
ligger centralt i Danmark). Weekendkur-
set er for alle medlemmer af Nyrefor-
eningen. Tilmeld dig til Betiinaa Søgaard 
på bs@nyreforeningen.dk eller på tlf. 50 
93 59 46 senest den 13. september 2013. 

TEMADAG FOR FORÆLDRE 
TIL NYRESYGE BØRN UNDER 
18 ÅR
16. november 2013
Det er gratis at deltage i temadagen. 
Transportudgiften kan dækkes af kom-
munen som en merudgift iht. Servicelo-
vens § 41.

Du kan få nærmere oplysninger om kur-
set og tilmelding hos socialrådgiver Jan 
Jensen på tlf. 50 93 59 50. Se programmet 
på www.nyreforeningen.dk. 
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Erik Glippingvej 1, Grønbæk, 8643 Ans

TILL ÆGFERIE & KURSER

NyREFORENINGENS FERIEBOLIGER  -  GRØNBÆK 

Om huset
I 1978 tog Nyreforeningen det 
dengang 200 år gamle Grønbæk 
Hospital i brug som et rekreati-
ons- og feriested for primært dia-
lysepatienter med familie. Efter 
en kraftig renovering i 1978 frem-
træder Grønbæk i dag helt mo-
derne indvendigt med alrum med 
moderne køkken og spiseplads til 
12 personer. Der er 3-4 enkeltvæ-
relser og et dobbeltværelse, altså 6 
sovepladser.

Dialyse
I huset står en Gambro hæmodia-
lysemaskine. Hvis du har brug for 
hæmodialyse, skal det bestilles 
samtidig med bestilling af ferie-
boligen. 

Dialysebehandlingen varetages af 
sygeplejerske fra Viborg hæmo-
dialyseafsnit.

PRISER 2013
Uge 26-35: 3.000 kr. pr. uge
Uge 1, 16, 17, 23-25 & 52: 2.500 kr. pr. uge
Øvrige perioder: 300 kr. pr. dag
varme og el: 200 kr.
Rengøring (obligatorisk): 500 kr.

Du kan bestille din ferie på 
Grønbæk ved henvendelse 
til Birthe Nielsen på 
dialyse@nyreforeningen.
dk eller tlf. 50 93 59 41.

Grønbæk udlejes til alle Ny-
reforeningens medlemmer. 
Feriehuset er åbent hele 
året, og der er ofte mulig-
hed for at få plads udenfor 
sæsonen.
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Klitmarken 5, Nørlev Strand, 9800 Hjørring

Dialyse
Dialysen ligger ca. 10 min. bilkørsel fra 
ferieboligen eller en ½ times gåtur.

Adressen er:
Dialysen Skallerup Klit 
Nordre Klitvej 21
9800 Hjørring

Du kan bestille dialyse ved at kontakte 
sygeplejerske Birthe Nielsen på tlf. 
50 93 59 41. 

Feriedialysen skal aftales med din egen 
afdeling. Behandlingen er gratis, idet du 
fra din afdeling får underskrevet en kau-
tion for behandlingen. Selve papirarbej-
det tager Nyreforeningen sig af.

Nyreforeningens medlemmer får 
rabat på 10 % ved leje af feriebolig 
hos Skallerup Klit Feriecenter. 
Rabatten gælder hele året og 
omfatter kun listepriser, der ikke 
indeholder pakkesystemer eller andre 
rabatordninger. 

Derudover kan Nyreforeningens 
medlemmer booke D4-feriehuse med 
ankomst søndag og afrejse fredag til 
2.700 kr. i følgende perioder i 2013:
Uge 1-6, 9-13, 15-25, 24-41 og 43-51.

D4-feriehusene har 2 soveværelser, 
køkken/alrum og toilet med bruser, 
spa og sauna. Man betaler for el, 
vand og varme ved afrejse. Når du 
leger et feriehus, får du fri adgang til 
feriecenterets lege- og badeland.

Husk at oplyse dit medlemsnummer, 
når du bestiller feriehus. Du finder dit 
medlemsnummer bag på Nyrenyt eller 
du kan få det oplyst ved at ringe 
til Nyreforeningens sekretariat på tlf. 
43 52 42 52.

Skallerup Klit Feriecenter ligger 
Nordre Klitvej, 9800 Hjørring. Du kan 
læse mere på www.skallerup.dk eller 
kontakte feriecenteret på tlf. 
99 24 84 00 eller info@skallerup.dk

FÅ RABAT PÅ 
SKALLERUP KLIT 

FERIECENTER

PRISER 2013
Uge 21-24: 2.400 kr. pr. uge
Uge 25-27 & 33-38: 2.800 kr. pr. uge
Uge 28-32: 3.400 kr. pr. uge
Øvrige perioder: 300 kr. pr. dag
El: 2,25 kr. pr. kWh
Rengøring (obligatorisk): 500 kr.

Du kan bestille din ferie på 
Skallerup ved henvendelse 
til Birthe Nielsen på
dialyse@nyreforeningen.
dk eller tlf. 50 93 59 41.

Skallerup udlejes til alle Ny-
reforeningens medlemmer. 
Feriehuset er åbent hele 
året, og der er ofte mulig-
hed for at få plads udenfor 
sæsonen.
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TILL ÆGFERIE & KURSER

TIL UDLANDET SOm NyRESyG

Nyresyges lyst til og inte-
resse for at rejse ud i ver-
den er natturligvis ligeså 
stor som raske mennesker. 
Det kræver imidlertid en 
del planlægning for nyre-
syge at rejse til udlandet. I 
denne artikel vil en række 
hovedpunkter, som du skal 
være opmærksom på, når 
du rejser som nyresyg, bli-
ve trukket frem.
AF/ SOCIALRÅDGIvER JAN JENSEN OG GLENN 
SLOTH RASMUSSEN 

Nyreforeningen har desværre ikke 
ressourcer til at hjælpe med praktiske ting 
som f.eks. bestilling af dialyse i udlandet. 
Nyreforeningen rådgiver via Nyrenyt 
og hjemmeside om udlandsrejser. Og 
selvfølgelig kan du altid ringe til os og få 
en snak om, hvordan du planlægger din 
rejse

Forsikringer – de gule og blå 
sundhedskort
Alle, der bor i Danmark, er dækket 
af det gule sundhedskort (tidl. 
sygesikringsbevis) den første måned 
de opholder sig på ferie/studierejse i 
udlandet. Udgifter til behandling af akut 
sygdom/tilskadekomst, som er opstået 
under ferie eller studierejse, er også 
dækket. 

Kronisk nyresyge skal altid medbringe 
det blå sundhedskort, da behandling af 
en kronisk sygdom selvsagt ikke er akut 
og pludselig opstået. Kortet rekvireres 
i din kommune og er gratis. Kortet 

gælder som udgangspunkt i fem år. Der 
er en leveringstid på ca. 3-4 uger for at 
få kortet, så vær i god tid inden du skal 
rejse. Regionerne dækker udgifterne til 
den offentlige rejsesygeforsikring, og den 
administreres af SOS International A/S.

Kronisk syg eller behandlings-
krævende sygdom? 
Hvis du er kronisk syg, bør du i god 
tid inden afrejsen, undersøge om 
lægeregninger, sygehusophold mv. 
dækkes, hvis du får behov for behandling 
under rejsen. Derfor skal du rette 
henvendelse til SOS på tlf: 70 10 50 55 eller 
via www.sos.dk og rekvirere en ansøgning 
om medicinsk forhåndsvurdering. 

Forhåndsvurdering
Hvis du har fået ændringer i din 
medicin, eller du har været indlagt 
på sygehus indenfor de seneste to 
måneder før afrejse, skal du altid have en 
forhåndsvurdering fra SOS International 
A/S. Det gælder også, hvis du bare skal 
en tur over grænsen eller på weekendtur.

Ansøgningsblanketten om medicinsk 
forhåndstilsagn er på to sider. Hvis du 
kan svare nej til de fire spørgsmål på 
side 1 om, at du ikke har været indlagt 
eller fået ændret din medicin indenfor de 
sidste to måneder inden afrejsen, er du 
dækket af den offentlige rejseforsikring 
og behøver ikke indsende ansøgningen. 

Hvis du kan svare ja på nogle af 
spørgsmålene, skal du have din læge til 
at udfylde side 2 med informationer om 
din diagnose, behandling, eventuelle 
komplicerede følgetilstande, indlæggelser 
mv. og sende ansøgningen til den offentlige 
rejsesygeforsikring SOS International 
A/S, Nitisvej 6, 2000 Frederiksberg, for 
SOS’ lægelig vurdering.

Ekstra rejseforsikring 
Ud over den offentlige rejsesygesikring 
kan du tegne tillægsforsikringer gennem 
forsikringsselskaber mv. Det drejer 
sig typisk om hjemtransport osv.  Tjek 
om din familieforsikring også har 
rejseforsikringsdækning, eller om du 
kan tegne en tillægsforsikring. Det 
kan anbefales at undersøge priserne på 
forsikring i flere selskaber. Der er store 
forskelle både på priser og dækning. 
Betingelserne for en forhåndsvurdering i 
tilfælde af kronisk sygdom vil som regel 
også gælde ved private rejseforsikringer. 
Kontakt dit forsikringsselskab og forhør 
dig, om du er dækket mht. hjemtransport 
under ferie.

Planlægning af ferien
Som nyresyg skal du mere end blot at 
finde frem til, hvor rejsen skal gå hen. 
Her følger en oversigt over, hvad du 
skal være opmærksom på, hvis du er 
hhv. transplanteret, i posedialyse eller i 
hæmodialyse.

Transplanterede
Transplanterede patienter har heldigvis 
ikke andre ekstraordinære ting at tage 
vare på end deres medicin og forsikringer 
ved planlægningen af rejsen. De kan 
så at sige smide kufferten ind i bilen 
(toget eller flyet) og så tage af sted. Ved 
længerevarende rejser er det set, at 
kontrol af nyretal foretages på feriestedet. 
I så fald skal det aftales med din afdeling, 
hvor kontrollen foretages, og du skal 
medbringe det blå sundhedskort for 
betaling af denne kontrol (se under 
betaling for hæmodialyse). Uanset om du 
forventer at skulle i behandling eller ej, 
kan det altid anbefales, at transplanterede 
medbringer det blå sundhedskort. Hav 
gerne lidt ekstra medicin med i tilfælde af 
forsinket hjemrejse eller andet.
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Posedialyse
Det letteste er at aftale med din afdeling, 
hvor du opholder dig i ferien. Afdelingen 
aftaler så med din leverandør af væsker o. 
lign., hvor poserne sendes hen. Det er en 
god idé at varsle feriestedet om, hvilken 
dato din forsendelse af dialysevæsker 
ankommer. Der er nemlig nogle patienter, 
der har oplevet gennemblødte kasser foran 
en bagtrappe, når de ankom til feriestedet. 
Sørg også for evt. at have dialysevæske med 
til den første dag. Måske kan væskerne 
først findes dagen efter din ankomst.

Hæmodialyse 
Hæmodialysepatienter skal begynde 
planlægningen tidligt. Det er desværre i 
de senere år blevet vanskeligere at skaffe 
dialyseplads på dialysecentre i forbindelse 
med ferier. Der gælder de samme forhold 

i udlandet omkring kapacitet som i 
Danmark. Tilgangen af nye patienter er 
stor, så udbygningen af dialysepladser 
kan ikke følge med. Der er dog samtidig 
kommet en del private feriedialysecentre 
forskellige steder i Europa, hvor det er let 
at få plads. 

Dialysestandarden er nu høj i alle 
vesteuropæiske lande. Ligeledes i nogle 
østlande. Men dialysen skal aftales i god 
tid. Aftal altid plads på dialysecentret, 
før du bestiller rejsen. Det er en god 
forholdsregel, for så ender du ikke med at 
afbestille en rejse få dage før ferien, fordi du 
ikke kan finde en dialyseplads i nærheden. 
Der er flere steder på internettet, hvor 
du kan søge efter dialysesteder. Se mere 
på Nyreforeningens hjemmeside under 
Rekreation & Ferie.

Pillepas og lægebrev
Det er de færreste nyresyge, der har behov 
for et pillepas, som du på forlangende 
skal vise til myndighederne. Pillepasset 
dokumenterer, at den medbragte 
medicin er til dit eget forbrug. Hvis du 
får medicin, der indeholder stoffer, der 
virker euforiserende og som påvirker 
centralnervesystemet, skal du have 
udstedt et pillepas. Den slags medicin 
er typisk markeret med en rød trekant. 
Læs mere om reglerne på www.sundhed.
dk eller www.apoteket.dk. Under alle 
omstændigheder er et lægebrev med en 
oversigt over aktuel medicin en fordel 
at medbringe. Det er en hjælp ved f.eks. 
toldkontrol, lægebesøg i udlandet mv.
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GODE RÅD NÅR DU REJSER I UDLANDET

Betaling for dialyse i udlandet
Betaling for dialyse kan i princippet foregå 
på tre forskellige måder: 

•  Du bruger det blå EU-sundhedskort. 
Det kort forudsætter at du rejser i et 
EU(EØS)-land og at dialysecentret 
har accepteret denne betalingsform på 
forhånd.
•  Du får en kaution fra din hjemregion 
til betaling af behandlingen. Du skal sørge 
for at få en sådan kaution på forhånd. 
Den kan bruges ved dialysebehandling på 
klinikker i EU-lande, der ikke anerkender 
EU’s blå sundhedskort, og i resten af 
verden. Det kan godt være, at du nogle 
steder skal lægge ud for betalingen, men 
du får beløbet refunderet, når du kommer 
hjem. 
•  Du betaler selv kontant for behandlingen.

Betaling for dialyse i udlandet

REJSEmÅL  vILKÅR BEmÆRKNINGER

Indenfor landets grænser Frit sygehusvalg

Din hjemregion skal betale, men 
det forudsætter, at du har aftalt 
en gæstedialyseplads.

Indenfor EU (EØS)
Offentlige klinikker Blå Sundhedskort

Du skal have aftalt en      
gæstedialyseplads

Indenfor EU (EØS)
Private klinikker Blå Sundhedskort

Kun hvis de på forhånd har 
accepteret denne betalingsform

Indenfor EU (EØS)
Private klinikker

Kaution fra regionen
Eller kontant betaling af egen lomme

Hvis man ikke accepterer det blå 
sundhedskort

Resten af verden
Kaution fra regionen
Eller kontant betaling af egen lomme

Såfremt du har udgifter til dialysebehandling i udlandet, til transport til og fra dialysestedet eller til 
rejseforsikringer kan du kontakte Nyreforeningens socialrådgiver, Jan Jensen, som kan hjælpe dig med at 
finde ud af, om du har mulighed for at søge et legat til disse udgifter. 

NyTTIGE HJEmmESIDER

www.trafikstyrelsen.dk – hvis du skal ud at flyve
www.apoteket.dk – her kan du bl.a. bestille et pillepas
www.sum.dk – på Sundhedsministeriets hjemmeside kan du bl.a. læse om det blå EU-sundhedskort
www.patientombuddet.dk – her kan du læse om international sygesikring 
www.sundhed.dk – den fælles offentlige sundhedsportal
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TJEKLISTE

Feriested
•  Nærmeste større sygehus
•  Lægevagt og akutnumre

Rejsen
•  Toldregler
•  Medicin til rejsen
•  Ekstra medicin ved forsinkelser

Forsikringer
•  Blåt sundhedskort
•  Forhåndsvurdering af SOS 
International
•  Ekstra rejseforsikring (hjemrejse)

Behandling
•  Husk medicin
•  Aftal i god tid, hvis du skal have 
kontrol, dialyse eller andet på 
feriedestinationen
•  Aftal behandling inden afrejse
•  Få et lægebrev med

TILL ÆGFERIE & KURSER

Når du har brug for medicin på 
flyrejsen
Medicin bør altid medføres i håndbagagen. 
Du bør medbringe en lægeerklæring, 
hvis du benytter et narkotikaklassificeret 
lægemiddel. 

Medicin fremstillet som væske, gelé eller 
lignende flydende form er undtaget fra 
reglerne for væsker i flyhåndbagage. 
Du være forberedt på, at personalet i 
sikkerhedskontrollen kan forlange bevis 
på varens ægthed. Du skal kunne bevise, 
at det rent faktisk er medicin, du har med. 
Flyver du fra lufthavne i andre EU-lande, 
kan du blive stillet overfor et krav om en 
lægeerklæring på engelsk med oplysning 
om, hvilken type medicin du bruger.

Det er en god ide at medbringe:
•  Den flydende medicin i den originale og 
ubrudte pakning fra producenten
• Recepten – få den med fra apoteket, selv 
om den ikke kan bruges igen
• Kassebon for køb af medicinen

Husk ikke at hælde din medicin om i 
andre beholdere for at spare plads eller 
vægt i håndbagagen.

Reglerne for håndbagage gælder alle 
flyafgange fra lufthavne inden for EU. 
Men, kravene til dokumentation for 
medicins ægthed kan være forskellige 
i de enkelte lande. Når du rejser med 
medicin, skal du være opmærksom på, at 
det afhænger af lovgivningen i det enkelte 
land, hvilken medicin – og hvor meget 
heraf - du må tage med ind og ud af landet. 
Det gælder både ved rejse til EU-lande og 
til andre steder i verden. For medicin, som 
indeholder euforiserende stoffer, gælder 
særlige regler.

Kilde: Trafikstyrelsen

Når du har brug for assistance i 
lufthavnen
Har du behov for særlig assistance i 
lufthavnen eller om bord på flyet, skal 
du gøre opmærksom på det allerede ved 
bestilling af rejsen. Vær opmærksom på 
at du skal møde op i god tid til check-in, 
hvis du har brug for assistance. De fleste 
lufthavne har et højt serviceniveau for 
handicappede.

Se mere på www.trafikstyrelsen.dk 
under Civil Luftfart - Flypassager – 
Handicappede.
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TILL ÆGFERIE & KURSER

FERIEREJSE TIL mALLORCA

Nyreforeningen arrangerer i 
samarbejde med Gambro en 
rejse til Mallorca den 17. maj 
2013

Tag med til sol og varme på Mallorca. Vi 
har valgt at bo i Can Pastalla, der ligger i 
udkanten af hovedstaden Palma de Mal-
lorca med hyggelige caféer og kulturelle 
tilbud. Hotellet Nautic ligger få meter fra 
stranden. Der er flere indkøbsmulighe-
der tæt på og mange gode restauranter. 
På hotellets tag er der et større poolom-
råde. Værelserne er pæne, og betjenin-
gen er meget venlig. Til hotellet hører en 
rigtig god halvpension. Dialysen foregår 
i Playa de Palma.

Priser
Afrejse fra Billund og København den 
17. maj med mulighed for at vælge 1 uge 
eller 2 uger.

Pris pr. person i dobbeltværelse: 
1 uge – 5.500 kr. 
(Tillæg for enkeltværelse 1.300 kr.)

Pris pr. person i dobbeltværelse: 
2 uger – 7.000 kr. 
(Tillæg for enkeltværelse 2.600 kr.)

Priserne er inklusiv halvpension.

Rejsen er for alle medlemmer af 
Nyreforeningen. Alle deltagere skal være 
selvhjulpne eller have en medhjælper 
med. 

Chresten og Hanne Roos er rejseledere 
på turen. De kan træffes på tlf. 
97 40 45 97.
 
Der er også danske hæmodialysesyge-
plejersker med.

TILmELDING

Tilmeld dig til Betiinaa 
Søgaard på Nyreforenin-
gens sekretariat senest 
den 19. marts på tlf. 50 
93 59 46 eller e-mail 
bs@nyreforeningen.dk.

Tilmeldingsskemaet kan 
du hente på 
www.nyreforeningen.dk.

12
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NyTÅRSFORSÆT FRA DEN POLITISKE KANDESTØBER

2013 tegner til at blive et 
politisk spændende år for 
Nyreforeningen. Uden at 
sælge skindet før bjørnen er 
skudt, er det tilladt at have 
et nytårsforsæt, hvor der 
står national handlingsplan 
for organdonation, fleksibel 
dialysebehandling, forbed-
rede adoptionsmuligheder 
for nyrepatienter mm. på 
dagsordenen.
/ AF TROELS BUSK HOFF, POLITISK KONSU-
LENT I NYREFORENINGEN

Ting tager tid i politik. I februar 2011 ved-
tog Folketinget en national målsætning 
for organdonation, og samtidig blev det 
vedtaget, at der skulle udarbejdes en na-
tional handlingsplan, som skulle komme 
ventelisterne til en organtransplantation 
til livs. I slutningen af 2012 blev der sat 
skub i arbejdet med en national hand-
lingsplan, og med lidt held ligger planen 
klar inden udgangen af 2013 eller i starten 
af 2014. I det kommende år vil Nyrefor-
eningen selvsagt bruge mange kræfter på 
den nationale handlingsplan og gøre alt 
hvad vi kan, for at handlingsplanen op-
fylder vores mål; at ventelisterne fjernes 
indenfor en overskuelig fremtid.

Dialyse på dagsordenen 
Hvis der er nogen i Nyreforeningen, 
der synes, at der tales meget om 
nyretransplantation, når det kun er 
omtrent hver tredje nyrepatient, som 
kan transplanteres, har de helt ret. 
Transplantation har blinket øverst på 
Nyreforeningens dagsorden i mange 
år, sikkert fordi ønsket om en ny nyre 
er enormt stærk hos mange af vores 
medlemmer.

Der er meget, der kan og bør gøres for de 
nyrepatienter, som ikke kan transplan-
teres. Nyreforeningens Hovedbestyrelse 
vedtog i efteråret 2012 et visionspapir un-
der overskriften ”Fleksibel dialyse”. Med 
fleksibel dialyse menes, at dialysebehand-
ling skal indrettes, så der tages mest muligt 
hensyn til, at patienten har et liv udover 
dialysebehandlingen. Det betyder, at dia-
lysebehandling så vidt muligt skal foregå 
i patientens hjem eller tæt derpå, så ske-
malagte hverdage og lange transporttider 
minimeres. Hvis denne vision skal realise-
res, stiller det store krav til sundhedssyste-
met i form af tidlig opsporing af nyresvigt, 
patientuddannelse og patientinddragelse. 
Fleksibel dialyse indeholder også en klar 
opfordring til, at man som patient er villig 
til at lade sig inddrage i egen behandling 
og tage medansvar.

Visionerne bag fleksibel dialyse vil ikke 
blive realiseret fuldt ud i 2013, men arbej-
det med at få de rigtige mennesker over-
bevist om, at fremtidens dialysebehand-
ling skal være fleksibel, vil fylde meget i 

det kommende år.

Børn, tænder, transport og 
regionaludvalg
Arbejdet med at sikre bedre muligheder 
for adoption til nyrepatienter blev startet 
i 2012 og vil fortsætte, indtil der kommer 
mere rimelige regler. Ligeledes arbejdes 
der på, at nyrepatienter kan få dækket ud-
gifter til tandskader, som er forårsaget af 
nyresygdom. Transport af nyrepatienter 
til og fra dialysebehandling, står også på 
to-do-listen for 2013, da det stadig er uri-
meligt tidskrævende flere steder i landet. 
Endelig vil 2013 blive året hvor Nyrefor-
eningens regionaludvalg kommer i fulde 
omdrejninger i hele landet. Det går alle-
rede godt flere steder.

Der er således nok af politiske kander, der 
skal støbes i det kommende år, og der skal 
nok dukke et par uforudsete op undervejs. 
Forhåbentlig bliver 2013 også året, hvor 
der kan føjes et par politiske sejre til Nyre-
foreningens samling.
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JAN JENSEN
NYREFORENINGENS SOCIALRÅDGIvER

Kort før jul vedtog et bredt 
flertal i Folketinget en 
grundlæggende reform af 
hele førtidspensions- og 
fleksjobområdet. Reformen 
har mange positive elemen-
ter, men rummer også nega-
tive konsekvenser og forrin-
gelser for nyresyge.
Jeg vil her opridse nogle af de væsentlig-
ste elementer i fleksjobreformen. Du kan 
læse mere om fleksjobreglerne i pjecen 
’Nyresyg og arbejde’, som du kan down-
loade fra www.nyreforeningen.dk. Du er 
naturligvis altid velkommen til at ringe til 
mig og få at vide, hvad reglerne betyder 
for dig.

Hvis du har fået tilkendt fleksjob 
før 1. januar 2013 
Personer, der har fået tilkendt fleksjob 
før 1. januar 2013, fortsætter uændret i 
deres fleksjob, og arbejdsgiverens tilskud 
beregnes efter de hidtidige regler. Hvis 
du skifter til et nyt fleksjob, bliver du 
omfattet af de nye regler. Der er ikke 
tale om et nyt fleksjob, hvis det kun er 
skånehensynet eller timetallet, der bliver 
ændret, eller hvis der alene ændres i den 
fleksjobansattes jobbeskrivelse f.eks. 
som følge af en forfremmelse, men hvor 
ansættelsesområder og arbejdsopgaver 
er sammenfaldende med de hidtidige 
arbejdsopgaver. Der er heller ikke tale om 
et nyt fleksjob, hvis du skifter tjenestested 
indenfor f.eks. en kommune eller et 
ministerium, fordi dine arbejdsopgaver 
flyttes til et nyt tjenestested.

Hvornår får den nye ordning 
betydning for dig? 
Den nye reform har betydning for dig, 
hvis du søger fleksjob nu. Kriterierne 
for at blive visiteret til et fleksjob efter 1. 
januar 2013 er ikke ændret. Det er stadig 
et krav, at du har så væsentlige og varige 
begrænsninger i arbejdsevnen, at du 
ikke kan fastholde et arbejde på normale 
vilkår.

For at kunne tage stilling til, om du 
kan få et fleksjob, skal der udarbejdes 
en rehabiliteringsplan. Den indeholder 
dokumentation for, at dine ressourcer og 
udfordringer er fuldt afklarede i forhold 
til, om der er mulighed for uddannelse 
eller beskæftigelse. Det skal være 
dokumenteret, at alle relevante indsatser 
er afprøvet, for at du kan fastholdes i et 
arbejde på almindelige arbejdsvilkår. Det 
er med den nye reform nu muligt at blive 
visiteret til et fleksjob, selvom du kun 
kan arbejde få timer om ugen. Man kan 
dog være bekymret for, om det er muligt 
at skaffe job til mennesker, som kun kan 
arbejde få timer om ugen.                                                  

Midlertidigt fleksjob
Personer under 40 år kan højst få tildelt 
et fleksjob i fem år ad gangen. Når de fem 
år er gået, skal kommunen tage stilling 
til, om personen fortsat er berettiget til et 
fleksjob. Personer over 40 år får efter det 
første fleksjob et permanent fleksjob, hvis 
kommunen vurderer, at arbejdsevnen 
fortsat er nedsat i en sådan grad, at per-
sonen ikke kommer til at kunne udføre et 
job på ordinære arbejdsvilkår.

Inden du kan få tilkendt et 
fleksjob  
Du kan først blive ansat i et fleksjob, når 
du har været ansat på arbejdspladsen i 
mindst 12 måneder under overenskom-
stens sociale kapitler. Det vil sige, at der 
skal være indgået en aftale om et job på 
særlige vilkår for en medarbejder med 
nedsat arbejdsevne, så der tages hensyn 
til medarbejderens skånehensyn. Kravet 
om de 12 måneders ansættelse gælder dog 
ikke, hvis det er formålsløst som følge af 
din nyresygdom.

Ny FLEKSJOBREFORm ER EN KENDSGERNING

Fleksløntilskud højest 17.000 kr. pr. måned

En fleksjobansat får løn fra sin arbejdsgiver for den arbejdsindsats, der 
ydes. Derudover får de et tilskud til lønnen fra kommunen, som højest kan 
udgøre op til 17.000 kr. pr. måned. Det vil sige, at tilskuddet fremover bliver 
reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest løn-
nede, som får de største tilskud. Fremover bliver de største tilskud givet til 
personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne. Tilskud-
det er fuldt aftrappet ved en indkomst inkl. pension fra arbejdsgiver på ca. 
36.400 kr. pr. måned.

Tilskuddet bliver nedsat med 30 % af lønnen op til 13.208 kr. om måneden 
før skat. Hvis månedslønnen før skat overstiger 13.208 kr., bliver tilskuddet 
herefter reduceret med 55 % af lønnen. Der indbetales 5 % af tilskuddet til 
ATP, dog max. 500 kr. Personer, der modtager løn under sygdom eller barsel 
er berettiget til fleksløntilskud i sygdoms- eller barselsperioden.
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ÅRETS SOLFANGER 2013
ÅRETS SOLFANGER er en pris, som Nyreforeningen uddeler til en person, 
der i særlig grad har bidraget til nyrepatienters livskvalitet. Prisen gives 
for indsatsens medmenneskelige indhold.

Prismodtageren kan f.eks. være en patient, som løfter humøret under 
dialysen og får de andre patienter til at grine. Det kan være en læge eller 
sygeplejerske, som skaber en god stemning blandt patienterne. Det kan 
være et medlem af Nyreforeningen, som har igangsat et vigtigt projekt, 
der skal styrke livskvaliteten blandt patienterne osv.

Alle medlemmer af Nyreforeningen kan indstille en person til ÅRETS 
SOLFANGER. Med indstillingen skal der følge en skriftlig begrundelse. 
Send din indstilling til Nyreforeningens sekretariat på 
mail@nyreforeningen.dk senest torsdag den 7. marts.

Prisen uddeles på årets landsmøde den 20.-21. april.

LANDSmØDE 2013
Nyreforeningens landsmøde 
afholdes i år i weekenden 
den 20.-21. april på vejle 
Center Hotel. Den 20. er 
der generalforsamling, 
og den 21. er der åbent 
hovedbestyrelsesmøde. 

På generalforsamlingen 
har alle medlemmer 
mulighed for at gøre deres 
indflydelse gældende, og alle 
medlemmer kan stille forslag. 
Har du et forslag, skal du 
sende det, så det er
sekretariatet i hænde senest 
fredag den 8. marts.

Du kan sende dit forslag med 
post eller via e-mail til:

Nyreforeningen
Herlufsholmvej 37, st.
2720 vanløse

E-mail: 
mail@nyreforeningen.dk

15
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I øjeblikket arbejder 
mange dialyseafsnit i Dan-
mark med at igangsætte 
fysisk aktivitet. Der bliver 
cyklet, arbejdet til gym-
nastikvideoer og jongle-
ret med stavgangsstave. 
Ifølge Sundhedsstyrelsen 
publiceres der næsten eks-
plosivt indenfor området 
fysisk aktivitet og sund-
hed. Der er efterhånden 
ingen tvivl om de utallige 
gavnlige effekter, fysisk 
aktivitet og træning har 
for dialysepatienter. 

AF/ NETTE SOLSKOv Dè HòRA OG METTE 
SPLIID LUDvIGSEN, NYREMEDICINSK 
AFDELING C, AARHUS UNIvERSITETS-
HOSPITAL

Det er et velkendt fænomen, at det er let 
at starte op med nye vaner. Men også at 
det er langt sværere at fastholde noget, 
der indbefatter ændringer i ens levevis 
og vaner. Derfor har det projekt, der i 
øjeblikket er i gang i Hæmodialysen på 
Aarhus Universitetshospital, ikke kun 
fokus på at igangsætte fysisk aktivitet og 
træning. Det har også fokus på at hjælpe 
patienter til at fastholde nye vaner og ru-
tiner. Det gør vi ved at indarbejde fysisk 
aktivitet og træning som en naturlig del 
af dialysebehandlingen. Det er sket ved 
at omsætte forskningsbaserede anvisnin-
ger til konkrete praktiske tiltag, ligesom 
afdelingens arbejdsgange er blevet tilpas-
set.

Fysisk aktivitet og træning er stort set 
for alle, og der er ingen aldersbegræns-
ning, men aktiviteterne og træningen 
skal tilpasses den enkelte. Forskningen 
anbefaler bl.a. tilstedeværelse af f.eks. en 
fysioterapeut, ligesom det er vigtigt, at 
sygeplejersker husker at opfordre patien-
ter til at være fysisk aktive og træne un-
der dialyse, f.eks. sengecykling. Desuden 
er det vigtigt, at det tilstrækkelige udstyr 
er til rådighed, og der skal naturligvis 
være stimulerende og interessante aktivi-
tetsmuligheder. 

Virker det?
For at finde den bedste måde at forme 
vores indsats, har vi sidste efterår invi-
teret patienter til et fokusgruppeinter-
view. Her spurgte vi om deres erfaringer 
og ideer til forbedringer samt ønsker og 
behov i forhold til fysisk aktivitet og træ-
ning. Ligeledes har vi drøftet ideer og er-
faringer med sygeplejersker. 

Den individuelt tilpassede træning og 
aktiviteter er udviklet af projektansatte 
fysioterapeuter i samarbejde med pro-
jektsygeplejersken. 

Nu er vi så langt i projektet, at vi kan be-
gynde at undersøge, OM det hele virker, 
som vi forventer. I den forbindelse er vi 
pr. 1. oktober 2012 gået i gang med pro-
jektets undersøgelsesdel. Vi gennemfører 
enkelte undersøgelser med korte mel-
lemrum. Det drejer sig dels om spørgs-
mål til patienten om dagligdags færdig-
heder samt tests af patientens fysiske 
formåen, ligesom vi følger patientens 
blodprøvesvar. Det sammenholder vi 
med svar fra en spørgeskemaundersøgel-
se, som undersøger patientens oplevelse 
af helbredsrelateret livskvalitet og træt-
hed før og efter igangsættelsen. Endelig 
inviterer vi nogle patienter til at deltage i 
et fokusgruppeinterview efter et år, for at 
lære af deres erfaringer med fysisk træ-

ning. Herefter vil vi fastlægge, hvordan 
det endelige program skal se ud. 

Den enkelte patient ved bedst selv, hvor-
dan det går og kan selv mærke foran-
dringer. Data fra de gennemførte un-
dersøgelser kan imidlertid medvirke til 
at påvise selv små fremskridt, som man 
måske endnu ikke selv har bemærket. 
Det, håber vi, virker motiverende for den 
enkelte. 

Projektets fremtid 
Det kan måske virke som en utopisk 
opgave at hjælpe patienter med at finde 
overskud til at komme i gang med fysisk 
aktivitet, når de i forvejen har så mange 
’arbejdsopgaver’ i forbindelse med dia-
lysebehandling. Disse arbejdsopgaver er 
så omfattende, at nogen taler om, at man 
som dialysepatient nærmest er ’deltids-
ansat på en dialyseafdeling’. Opgaverne 
kan være præget af rutine og vaner, som 
det kræver overskud hos den enkelte at 
ændre på. Vi har spurgt projektsygeple-
jersken, om hun tror, det virker:

”Det er helt sikkert, at det kræver tro og 

FySISK AKTIvITET SOm PERmANENT INDSATS I 
HÆmODIALySEN
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tid. Men de positive historier, som har 
vist sig undervejs, taler for sig selv, når 
en patient efter få måneders træning kan 
blive selvhjulpen. Når han igen selv kan 
komme ind og ud af sengen, og derved 
kan klare sig uden hjælp morgen og af-
ten, giver det mening, inspiration og 
energi til den fremtidige indsats. Patien-
ter tilbringer mange timer i dialyse. I den 
forbindelse kan indsatsen med fysisk 
aktivitet og træning under dialyse med-
virke til, at tiden går lidt lettere, samtidig 
med at indsatsen hjælper med at bevare 
ens funktionsevne.  Undersøgelser har 

vist, at det er realistisk, at ca. 40 % af pa-
tienter på en dialyseafdeling deltager i fy-
sisk aktivitet. Den rekord håber vi at slå 
ved at lave individuelt tilpasset fysisk ak-
tivitet og træning, så alle vores patienter 
kan være med på en eller anden måde,” 
slutter projektsygeplejersken. 

I løbet af det næste år skal resultaterne 
af de gennemførte undersøgelser og tests 
gerne dokumentere så god effekt, at det 
bliver muligt at argumentere for tilførsel 
af driftsmidler til de ekstra sygeplejeti-
mer samt ansættelse af en fysioterapeut, 

så fysisk aktivitet og træning forbliver et 
permanent tilbud alle. 

Nyreforeningen har 
gennem Kreds Østjylland 
bidraget med 10.000 kr. 
til indkøb af udstyr til 
patienterne, og viborg-
kredsens Fond har ydet 
et økonomisk tilskud på 
30.000 kr. 
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vELKOmmEN TIL NyRESTENSPATIENTER

Nyreforeningen blev officielt 
en forening for alle slags 
nyrepatienter på landsmø-
det i 2012. Det betyder, at 
foreningens arbejde nu også 
omfatter f.eks. nyrestens-
patienter. Derfor har Nyre-
foreningen udgivet en pjece 
om nyresten og arbejder nu 
på at udvikle aktiviteter til 
nyrestenspatienter.  Men 
hvad er nyresten egentlig? 
Kim Hovgaard Andreassen, 
speciallæge i urologi og ki-
rurgi fra Sygehus Lillebælt, 
Institut for Regional Sund-
hedsforskning, Syddansk 
Universitet, giver os svar.
AF/ KARINA ERTMANN KRAMMER

”Nyresten er sten, der dannes i urinen. De 
kan enten være små og passere af sig selv, 
eller de kan sætte sig fast og skabe smerter 
og påvirke nyrerne,” fortæller Kim Hovga-
ard Andreassen.

Ca. 20 % af alle mænd og ca. 5 % af alle 
kvinder oplever at få nyresten på et tids-
punkt i livet, dog i meget forskellig grad. 
”Der er mange forskellige årsager til ny-
resten og mange forskellige tilstande, der 
kan medføre nyresten. Samtidig er der 
stor forskel på nyresten fra person til per-
son, og dermed også hvor meget et nyre-
stensanfald påvirker den enkelte,” forkla-
rer Kim Hovgaard Andreassen.

Nogle får kun et enkelt tilfælde af nyre-
sten, mens det hos andre vender tilbage 
igen og igen. For den sidste gruppe kan 
man tale om, at sygdommen er kronisk.

Når sygdommen er kronisk 
”Man kan groft inddele nyrepatienter i 
to grupper. Første gruppe er dem med 
enkeltstående tilfælde. Den anden gruppe 
er dem, som har tilbagevendende eller 
vedvarende nyrestensanfald. De værste 
tilfælde i sidstnævnte gruppe risikerer 
talrige indlæggelser, dvs. flere gange 
årligt, og mange kirurgiske behandlinger. 
Her er det ikke muligt at helbrede 
årsagen til nyresten, og man kan derfor 
kun nedsætte risikoen for dannelsen 
af nye sten,” fortæller Kim Hovgaard 
Andreassen og fortsætter:

”I de sværeste tilfælde får kroniske 
nyrestenspatienter kronisk nyresvigt. Det 
sker, fordi nyrestenen påvirker afløb fra 
nyrerne, og ved årelang sygdom er der 
risiko for tab af nyrefunktion. Kronisk 
nyresvigt kan også opstå, hvis nyresten 

bliver behandlet for sent,” siger Kim 
Hovgaard Andreassen. 

Kronisk syge nyrestenspatienter kan, som 
andre kronikere, opleve, at sygdommen 
påvirker dem psykisk. De kan også have 
svært ved at fastholde et arbejde og ved 
at finde overskud til familielivet og det 
sociale liv. 

Nyreforeningen er derfor glade for at 
kunne tilbyde denne gruppe af nyresyge 
rådgivning og støtte indenfor foreningens 
rammer.

Fremtiden for nyrestenspatienter

Siden ”stenknuseren” (ESWL) blev opfundet for 30 år siden, er der 
ikke sket noget banebrydende indenfor behandling af nyresten. Der 
sker hele tiden små forbedringer på det kirurgiske område, men Kim 
Hovgaard Andreassens håb for fremtidens nyrestenspatienter er, at 
forskningen kommer med en ny revolution indenfor behandling af 
nyresten, f.eks. en pille der kan opløse stenene, så man kan behandle 
flere nyresten medicinsk, end tilfældet er i dag. Men det ligger endnu 
et godt stykke ude i fremtiden.

Speciallæge i urologi og kirurgi, overlæge lektor 
Kim Hovgaard Andreassen, Sygehus Lillebælt, In-
stitut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk 
Universitet.

Kim Hovgaard Andreassen har også 
bidraget med vigtig information til 
nyrestenspjecen. Pjecen kan down-
loades fra www.nyreforeningen.dk 
under Publikationer.
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NyREFORENINGEN INFORmERER

Ung og på vej
Vi har nu fået en pjece specielt til unge nyresyge. Pjecen hedder ’Ung og på vej’, og den henvender sig primært til unge i alderen 
16-25 år. I pjecen kan du bl.a. læse om dine muligheder som ung og nyresyg i forhold til uddannelse, arbejde, fritid og rejser. 
Derudover har et par unge skrevet om forældre-problematikker og Nyreforeningens ungdomskurser.

Dine sociale rettigheder
I vores serie af pjecer, der omhandler dine sociale rettigheder, er der flere nye pjecer ude. Nu kan du læse ’Nyresyg og pension’, 
’Nyresyg og arbejde’ samt ’Nyresyg og merudgifter’. I pjecerne skriver Nyreforeningens socialrådgiver, Jan Jensen, om hvad du 
som nyresyg skal være opmærksom på i forhold til din pension, dit arbejde og hvilke merudgifter du har ret til at få dækket.

PJECER PÅ vEJ

I det kommende år kan du glæde dig til at slå op i 
vores pjecer om kost, nyresyge børn, pårørende, do-
norer og tiden før dialyse. Følg med i Nyrenyt og på 
vores hjemmeside www.nyreforeningen.dk.
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Har du særlige udgifter 
til befordring pga. in-
validitet eller kronisk 
sygdom, og er udgifterne 
nødvendige, for at du kan 
beholde dit arbejde, så 
kan du søge det særlige 
befordringsfradrag efter 
Ligningslovens § 9D
AF CAND.JUR. MALENE MADSEN, AN-
SAT I SKAT, OG SOCIALRÅDGIvER I                      
NYREFORENINGEN, JAN JENSEN

Hvis du skal søge det særlige befor-
dringsfradrag, er det vigtigt, at du får 
en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal 
vurdere, at det er uhensigtsmæssigt, at du 
selv betaler udgifterne til kørsel, og sam-
tidig skal udgifterne være nødvendige 
for, at du kan beholde dit arbejde.

Krav til din sygdom
For at få fradraget er det en betingelse, 
at din sygdom er kronisk. Det betyder, at 
der skal være tale om en uhelbredelig el-

ler som minimum en langvarig sygdom, 
der nødvendiggør en dyrere transport-
form. Har du øgede transportudgifter 
pga. ikke-varig sygdom, kan du altså ikke 
søge fradraget. 

Nyresyge og dialysekrævende patienter 
vil ofte opfylde betingelsen om kronisk 
sygdom og kan på grund af udpræget 
træthed og svaghed ofte begrunde nød-
vendigheden af at benytte egen bil i mod-
sætning til offentlige transportmidler.

Særlige situationer
•  Du behøver ikke modtage støtte til køb 
af invalidebil (efter Servicelovens § 114) 
for at få fradraget.
•  Det er ikke en forudsætning, at der er 
tale om kørsel mellem din sædvanlige 
bopæl og din arbejdsplads. Du kan f.eks. 
også få fradrag for befordringsudgifter 
mellem sommerhus og arbejdsplads.
•  Fradraget efter Ligningslovens § 9D 
kan også opgøres således, at hvis din æg-
tefælle henter og bringer dig til og fra ar-
bejde og kører hjem igen, så er udgiften 
til de to dobbeltture mellem bopælen og 
din arbejdsplads fradragsberettiget.

HAR DU RET TIL KØRSELSFRADRAG?

vi anbefaler, at du 
indberetter det særlige 
befordringsfradrag på 
årsopgørelsen det første 
år, men ikke på for-
skudsopgørelsen, da det 
kan resultere i restskat, 
hvis indberetningen ikke 
godkendes ved årsopgø-
relsen. 

Du kan læse mere om 
det særlige befordrings-
fradrag i ligningsvej-
ledningen almindelig 
del, A.F.3.1.4 Invalide 
og kronisk syges be-
fordringsfradrag efter 
Ligningslovens § 9D. 

Du kan kontakte SKAT 
via www.skat.dk eller på 
telefon 72 22 18 18.

Nyreforeningens landslotteri går i gang den 21. marts. Vi skal have så mange sælgere på 
gaden som overhovedet muligt. Derfor har vi brug for din hjælp!

Måske er du med i en spejderforening, en bridgeklub eller måske har du et barn eller 
barnebarn, der går i skole? I så fald kan du blive lotteriambassadør og give din klub, forening 
eller klasse mulighed for at tjene rigtig mange penge i Nyreforeningens lotteri.

Alle skoleklasser, spejderforeninger, sportsklubber og lignende har mulighed for at sælge 
lodsedler for Nyreforeningen og deltage i vores Danmarksmesterskab i lodseddelsalg. 
Danmarksmesteren vinder 10.000 kr. og får desuden 4 kr. pr. solgt lodseddel. Sidste år tjente 
Danmarksmestrene intet mindre end 25.000 kr. i alt.

Hvis du vil være lotteriambassadør, og hjælpe Nyreforeningen med at skaffe sælgere til vores 
lotteri, så kontakt Troels Busk Hoff på tlf. 50 93 59 48 eller mail: tbh@nyreforeningen.dk.

GØR NyREFORENINGENS LOTTERI TIL EN SUCCES
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Det er dit liv,  
det er din beslutning

Hjemmebehandling - Et muligt alternativ for mange patienter

   | 2010-06 | R
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 |

Baxter A/S 
www.baxter.dk
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SÆT DIT PRÆG PÅ mEDLEmmERNES KOGEBOG

Hvilke retter skal med i 
medlemmernes helt egen 
kogebog? Deltag i Nyrefor-
eningens opskriftskonkur-
rence – samtidig er du med 
i konkurrencen om at vinde 
en gastronomioplevelse 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. 

Vi er sikre på, at vores medlemmer også 
har en masse lækre opskrifter liggende, 
som kan være til inspiration for andre. 
Derfor udvikler vi nu ”Medlemmernes 

kogebog”, og til det har vi brug for dig!

Alt du skal gøre er at indsende din ynd-
lingsopskrift til Nyreforeningen. 

Opskriften kan være på alt fra forret, fro-
kost, hovedret til bagværk og dessert. Op-
skriften skal indeholde en ingrediensliste 
og fremgangsmåde og et godt billede af 
retten og dig/jer, der har lavet retten. Op-
skriften må meget gerne være nyrevenlig, 
men det er ikke et krav. Nyreforeningens 
diætist sikrer nemlig, at alle opskrifter gø-
res nyrevenlige.

Du kan sende din yndlingsopskrift til os 
allerede i dag eller helt indtil den 1. sep-
tember 2013. Her kåres den lækreste og 
mest kreative opskrift. Vinderen får di-
rekte besked, og præmien – en gastrono-
mioplevelse til en værdi af 799 kr. – sendes 
efterfølgende med posten.

Hver måned, indtil konkurrencen slutter, 
kårer vi desuden månedens opskrift. Vin-

deren af månedens opskrift får et gavekort 
på 250 kr. til Føtex, og opskriften bliver 
brugt som månedens menu på www.nyre-
foreningen.dk.

De bedste opskrifter bliver i slutningen af 
året samlet til en opskriftssamling, som du 
efterfølgende kan finde på vores hjemme-
side.

Send din opskrift og billede til Nyrefor-
eningens kliniske diætist Nanna Carton 
på nanna_carton@hotmail.com. Husk at 
skrive dit navn, adresse og tlf.nr i e-mai-
len. 

Vi glæder os til at se jeres lækre opskrifter! 

OBS
Når du sender din opskrift og billede til 
os, giver du samtidig Nyreforeningen ret 
til at offentliggøre dette i Nyreforeningens 
regi. 
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13. februar Generalforsamling, Kreds viborg

21. februar Informationsaften for nye medlemmer, Københavns Omegnskreds

23. februar Generalforsamling, Kreds Nordsjælland i Frivilligcenter Hillerød

2. marts  Patientstøttekursus

5. marts  Samværsgruppen i Omegnskredsen mødes den 1. tirsdag i hver måned

8. marts  Uddeling fra Nyreforeningens Forskningsfond

Det sker i NYreFOreNINGeN

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. 

Opdater dine medlemsoplysninger på www.nyreforeningen.dk 

Med sidste nummer af Nyrenyt fik du et brev angående opdatering af medlemsoplysninger i forbindelse med vores 
nye medlemssystem. 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 nu opdatere dine oplysninger via vores hjemme-
side www.nyreforeningen.dk. Gå ind under Kontakt og vælg Opdater medlemsoplysninger i menuen til venstre. På 
forhånd tak!


