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ræthed er underlig stør-
relse. Det er et abstrakt 
begreb, for hvad vil det 
egentlig sige at være træt? 

Er den træthed, jeg mærker 
i min krop, den samme, som den du 
oplever? Et er sikkert: Vi bliver alle 
trætte, ikke mindst når man har en 
kronisk sygdom som følgesvend. Men 
der er stor forskel på, hvilken form 
for træthed vi føler, og hvordan vi 
hver især takler den. 

Fysisk træthed efter en god trave-
tur eller sportsudøvelse oplever jeg 
personligt som en dejlig og naturlig 
træthed. Psykisk træthed på grund af 
bekymringer, spekulationer og uro i 
sindet er en helt anden sag. Den kan 
være sværere at håndtere, gøre det 
vanskeligt at sove, og det kan blive en 
ond spiral af udmattelse. Sygdommen 
i sig selv gør os trætte. Når vi er bange 
for sygdom, behandling eller fremti-
den bliver vi trætte. Behandlingen 
kan være hård og med mange bivirk-
ninger. Nyresygdomme kan også give 
utallige smerter, og smerter er i den 
grad kendt for at fremkalde træthed. 

Det kan alt sammen blive en ulidelig, 

altoverskyggende og måske ligefrem 
invaliderende træthed, der er svær at 
komme ud af. Så hvilke muligheder 
har vi selv for at prøve at afhjælpe den 
ødelæggende træthed? Det er om-
drejningspunktet for temaet i dette 
Nyrenyt.

Der er ingen tvivl om, at mange nyre-
patienter oplever en gennemgribende 
træthed, som det kræver en særlig 
indsats, viljestyrke og tålmodighed 
for at overkomme, når hverdagen skal 
klares med alt, hvad der følger med. 
Selvom vi ved, at det kan hjælpe at 
holde os aktive, kan det være uen-
deligt svært at ”tage sig sammen” og 
komme op af stolen. Men vi er nødt 
til at komme i gang – og finde vores 
egne løsninger til at håndtere træthe-
den og nå de ting i livet, der betyder 
noget for os. 

Det handler om at gøre det, der vir-
ker for dig. Frisk luft og god motion 
er for mig et middel til at komme over 
trætheden. Jeg er roer, og det er en 
fantastisk sport, hvor du får motion, 
frisk luft og herlige oplevelser. Det 
er livskvalitet for mig og får træthe-
den til at forsvinder for en stund. Jeg 

har årevis arbejdet med at lære min 
træthed rigtigt godt at kende, hvilket 
betyder at jeg i dag er i stand til at 
”styre” min træthed, i en vis udstræk-
ning. Har jeg haft en lang dag med 
arbejde, møder og flere timers kørsel, 
så melder trætheden sig, nøjagtig når 
jeg stopper bilen i indkørslen.

Så til alle nyresyge, der er plaget af 
træthed og har svært ved at acceptere 
og overkomme den: Fra min mange-
årige erfaring med at håndtere træt-
heden kan jeg give håb om, at det bli-
ver bedre. Der findes løsninger, der 
får trætheden til at fylde mindre, og 
gør det muligt at opnå det, vi vil.

Som kroniske patienter er vi mange, 
der er fælles om den ødelæggende 
følelse af træthed – det afgørende er, 
hvordan vi lærer at takle den. Vi er 
som patienter meget forskellige, og 
derfor opfatter og takler vi også vores 
træthed forskelligt. Vores grænser er 
forskellige, men jeg tror på, at vi selv 
kan være med til at rykke på grænser-
ne for vores træthed. Vi kan dobbelt 
så meget, som vi selv tror, og ti gange 
så meget, som vores mor tror.

AF JAN RISHAVE
LANDSFORMAND, NYREFORENINGEN

Hvordan får vi trætheden  
til at fylde mindre?

LEDEREN
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Den 14. oktober var det anden gang nogensinde, at Danmark markerede den 
nationale Organdonationsdag, som Dansk Center for Organdonation står 
bag. Efter Organdonationsdagen sidste år tilmeldte hele 13.556 danskere sig 
Donorregistret, alene i oktober – det er dobbelt så mange som på en normal 
måned. 

Det bliver spændende at høre tallene for i år, men foreløbigt kan vi af Ny-
reforeningens medieovervågning se, at tiden lige op til og efter 14. oktober 
bød på hele 56 omtaler af Nyreforeningen specifikt og i alt 81 omtaler af 
organdonationssagen generelt med forskellige vinkler og budskaber. Det er 
omtale, der batter - og planter organdonationssagen i bevidstheden hos den 
almindelige dansker.

Det er et led i Den Nationale Handlingsplan for Organdonation, at Danmark 
fremover afholder en årlig Organdonationsdag den anden lørdag i oktober. 
Skal du være med til at sætte fokus på sagen og få flere til at tage stilling 
næste år? 

Følg med på www.organdonor.dk 

I kølvandet på organdonationsdagen i oktober meldte Folketinget ud, at alle partier er gået sammen om en bred aftale, 
der skal gøre det muligt at donere sin nyre anonymt til en fremmed. Så nu vil det altså blive muligt at donere som en 
god gerning, uden at man behøver at kende den, man donerer til, i forvejen.

I første omgang skal der nedsættes en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, der skal afklare, hvordan muligheden skal 
tilrettelægges. Nyreforeningen indgår i den arbejdsgruppe repræsenteret ved landsformand Jan Rishave.

KORT NYT

Enigt Folketing indgår aftale om anonym donation af nyre

GÅR DU GLIP AF  
”NYRE-NYHEDER”? 

Nyreforeningen lægger vægt på 
at holde vores medlemmer op-
dateret med den nyeste viden på 
nyreområdet. Nyrenyt udkom-
mer fire gange om året – men 
der kan ske meget mellem hver 
udgivelse. Hvis du tilmelder dig 
vores nyhedsbrev, bliver du lø-
bende opdateret på alt inden for 
nyreområdet, nyheder, forskning, 
politiske tiltag, kost og motion og 
meget mere.

Vi udsender nyhedsbrev cirka 1 
gang om måneden. 

Tilmeld dig på 
www.nyre.dk/nyheder

Massiv mediedækning og  
fantastisk fokus på organdonation
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Risikoen for at glemme at tage sin medicin efter udskrivelse fra hospitalet er stor 
især for borgere i den erhvervsaktive alder og for mænd uanset alder. Det viser en 
ny undersøgelse af medicinadfærden hos over 600 borgere, der har været patienter 
i Herning, Holstebro og Horsens, foretaget af Hospitalsenheden Vest.

“Risikoen er ikke blot manglende effekt af medicinen, men også en forværring af 
den sygdom, man er i behandling for”, fortæller lægefaglig direktør Jens Friis Bak 
på Hospitalsenheden Vest i en pressemeddelelse.

Lidt overraskende viser undersøgelsen også, at det øger chancen for succes med 
en medicinsk behandling, at patienten selv styrer den, uden hjælp fra pårørende. 
Hospitalsenheden Vest har fra efteråret øget sit fokus på at forbedre mænds medi-
cinvaner og forsøge at blive klogere på, hvordan de bedst støtter mændene i at tage 
mere ansvar for egen medicinering.

... i det offentlige billede. Det me-
ner Det Centrale Handicapråd, 
som har lavet en vejledning til 
offentlige myndigheder om at 
huske mennesker med handicap 
i deres visuelle kommunikation. 
Mennesker med handicap udgør 
17 procent af befolkningen - det 
bør kommunikation fra det of-
fentlige afspejle. Rådet opfordrer 
nu fotografer blandt handicapor-
ganisationernes medlemmer til at 
bidrage med billeder, så der bliver 
et større udvalg af billeder af per-
soner med handicap i forskellige 
livssituationer. Læs mere på Det 
Centrale Handicapråds hjemme-
side.

Har du et godt billede, der må 
bruges af andre, så send det gerne 
til os på mail@nyre.dk eller direk-
te til Det Centrale Handicapråd.

Legatbogen er et nyt, gratis register over alle fonde og legater i 
Danmark. Formålet med sitet er at gøre legatsøgning nemt og 
effektivt og hjælpe til bedre at matche ansøgere med de rigtige 
fonde. Søgemaskinen er gratis at bruge og udviklet i samarbejde 
med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, 
Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Uni-
versitet. 

Læs mere på www.legatbogen.dk

Få overblik over  
legater i Danmark

Mennesker med 
handicap fylder 
for lidt...

NY VIDEN: 
Mænd glemmer medicinen 
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De nyeste maskiner til automatisk peritonealdialyse (APD) har en mobil 
dataforbindelse, så dialyseafdelingen løbende kan følge behandlingen og 
justere den, uden patienten behøver bruge tid på transport til sygehuset. 
Det sikrer en bedre behandling, større sikkerhed og gør livet nemmere  
for både sundhedspersonale og patient.

Hvis du er i automatiseret p-dialyse, så er det måske snart slut 
med at medbringe dit datakort til klinikken ved konsultation, 
og du behøver heller ikke medbringe din maskine, hvis den 
skal opdateres. De nyeste maskiner til APD har nemlig en ind-
bygget to-vejs-dataforbindelse, så der løbende kan sendes vig-
tige informationer mellem patient og dialyseafdeling. 

På dialyseafdelinger i hele Danmark er APD-patienter nu ved 
at blive skiftet over på den ny APD-maskine. På sigt forventer 
man, at det ny system vil give færre indlæggelser for patienten 
og færre akutte eller ikke-planlagte ambulante besøg.

Telemedicin:  
Nye p-dialysemaskiner  
kommunikerer selv  
med dialyseafdelingen

TELEMEDICIN

SÅDAN SENDES DATA SIKKERT 

Sikret dataopbevaring og -forbindelse mellem maskine, cloud-servere og afdeling

APD-maskinen er monteret med et mobilt datamodem, som er låst, så det kun er APD-maskinen, der kan bruge det. 
Data sendes og modtages over mobildatanettet i en beskyttet, krypteret forbindelse, og til dataoverførsel og -opbeva-
ring anvendes de bedst tilgængelige krypteringsmetoder. 

Al data opbevares krypteret på to ens cloud-servere. Serverne står i to forskellige byer, så den ene server kan køre 
systemet i tilfælde af en katastrofe i den anden by. Dertil køres regelmæssige backups, som opbevares i en tredje by.
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Behandlingen kan justeres hurtigt og nemt 
Efter hver dialyse sender maskinen automatisk data til en så-
kaldt cloud-baseret server (se faktaboks), som dialyse-perso-
nalet kan få adgang til. Personalet kan herefter med et enkelt 
overblik se, om dialyserne er kørt som planlagt. Hvis de vurde-
rer, at behandlingen skal ændres, kan de over dataforbindelsen 
sende en ny behandling den anden vej – ud til maskinen. Når 
patienten tænder maskinen næste gang, gør den opmærksom 
på, at den har modtaget den nye behandling, og patienten skal 
herefter godkende behandlingen, inden maskinen kan køre 
den.

For patienten giver det mulighed for en bedre behandling, idet 
dialysepersonalet løbende kan følge med, om dialyserne gen-
nemføres som planlagt. Personalet kan gribe ind tidligere, hvis 
behandlingen bør justeres, så mindre problemer kan håndte-
res, før de vokser til større problemer. Dermed kan behandlin-
gen løbende holdes optimal for patienten. Det kan især være 
praktisk i den første tid på dialyse, hvor behandlingen måske 
justeres oftere.

Inden patienten kommer til ambulant kontrol, kan personalet 
desuden gå ind i systemet og se, hvordan dialyserne er gået op 

til patientens fremmøde. På den måde giver systemet perso-
nalet mulighed for at være bedre forberedt til de ambulante 
kontroller. Det giver mulighed for en bedre opfølgning på be-
handlingen.

Giver større fleksibilitet og mindre besvær
Da data fra maskinen sendes automatisk over mobilnettet, skal 
patienten ikke huske at medbringe et datakort til de ambulante 
kontroller. Datakortet er simpelthen afskaffet i den nye ma-
skine. Systemet fungerer derfor, uanset hvor dialysemaskinen 
står: hjemme, i sommerhuset eller i udlandet.

Mangler der mobildækning f.eks. i sommerhuset, gemmer ma-
skinen data fra op til 90 dialyser, som automatisk sendes, når 
der igen er mobildækning.

Ligeledes kan tekniske opdateringer til APD-maskinernes soft-
ware sendes direkte til maskinerne på én gang, uden at de skal 
skiftes eller bringes ind på afdelingen. Det betyder mindre be-
svær for både patienterne og afdelingen.

DET MENER NYREFORENINGEN OM BRUG AF TELEMEDICIN
• Under forudsætning af at løsningerne er etisk forsvarlige, anbefaler Nyreforeningen udviklingen og udbredelse 

af telemedicinske løsninger

• Patientens valg og benyttelse af telemedicinske løsninger bør være frivilligt, men foreningen vurderer, at det 
både kan kompensere de forventede større afstande og samtidig skabe tryghed i forbindelse med behandling på 
fysisk afstand af de sundhedsprofessionelle

• Nyreforeningen opfordrer industrien til at udvikle og markedsføre telemedicinsk integreret teknologi

Den nye APD-maskine ligner til forveksling den, 
der hidtil er blevet brugt. Den har et større dis-
play, og den vejer næsten det samme. Indeni 
er maskinen dog ændret fuldstændigt, og den 
er nu koblet på et datanetværk via et mobil-
modem (til venstre i billedet). Datakortet er af-
skaffet, da data indsamles via modemmet efter 
hver dialyse (modelfoto).



8

FOKUS

Søvn er livsnødvendigt for mennesket. Hvis vi ikke får nok søvn, fungerer  
vi ikke, som vi skal, og i yderste tilfælde kan man faktisk dø af søvnmangel. 
Men hvad er det, der foregår i kroppen i de 6-8 timer af døgnet, hvor vi  
alle trækker stikket ud? 

Vi bruger en enorm del af vores liv på den – søvnen. Men det der er en helt almindelig 
del af livet for mennesket, har i mange år været et mysterium for forskerne. Det er 
nemlig ikke helt klart, hvorfor vi sover. Man ved dog, at talrige livsvigtige processer 
finder sted i søvnen, der skal gøre os klar til den næste dag. Her kan du læse lidt om, 
hvorfor vi har brug for søvn.

Hvorfor sover vi?

Kroppen genopbygges 
Når vi er vågne, arbejder vores organer hårdt for at servicere 
hele kroppen. I søvnen produceres hormoner, der bidrager til 
hjernens og kroppens genopbygning, og organerne får en til-
trængt ”pause”. Søvnen sætter desuden kroppen på en energi-
besparende funktion, fordi den sænker kropstemperaturen, så 
kroppen ikke har brug for ligeså meget energi for at fungere. 
Det er én af mange måder, hvorpå kroppen genopbygges under 
søvnen.

Rengøringsmændene 
kommer på besøg 
Når vi er vågne, ophobes affaldsstof-
fer i hjernen, som vi i det daglige af-
koder vores omgivelser og forsøger 
at forstå verden omkring os. Når vi 
slukker for bevidstheden, tænder 
hjernens rensesystem, så hjernen 
kan blive frisk og klar til den næste 
dag. Denne rengøring er essentiel 
for kroppen, da giftige affaldsstoffer 
ellers ophobes og kan være nedbry-
dende for hjernen. Nyere forskning 
peger på, at netop dette rensesystem 
ser ud til at være nedsat hos menne-
sker med Alzheimer.

Hvor meget søvn skal man have? 
Det kan faktisk variere fra menneske til menneske, hvor meget 
søvn vi hver især har brug for, og behovet falder typisk med 
alderen. Men som udgangspunkt har et voksent menneske brug 
for mindst 7 timers sammenhængende søvn hver nat. Børn og 
unge har et større søvnbehov, primært fordi produktionen af 
væksthormon topper under søvnen.

Zzz
zzz

Zzz
zzz

Zzz
zzz
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Få gode tips til, hvordan du får bedre søvn i temaet om træthed på side 16-21.

Læring lagres  
i hjernen
Vi er også afhængige af søvn for at 
kunne lære og huske. Der er nem-
lig en klar sammenhæng mellem 
søvn og hukommelse. Under søv-
nen gemmes de ting, vi har lært i 
løbet af dagen. Uden søvn bliver 
vores evne til at lære forringet, 
fordi den nye viden ganske en-
kelt ikke kan lagres ordentligt i 
hjernen. Desuden svækkes vores 
koncentrationsevne.

Mangel på søvn er livsfarligt
For lidt søvn er skidt af mange grunde. Søvnmangel kan i al almindelighed lede til dårligt humør, 
koncentrationsbesvær og følelsen af ikke at kunne tænke klart, men søvnmangel er også forbundet 
med mere alvorlige lidelser. Meget tyder på, at der er en klar sammenhæng mellem søvnmangel, 
immunforsvaret og stress. Sover vi ikke nok, svækkes immunforsvaret, fordi kroppen bliver dår-
ligere til at danne visse stoffer af betydning for immunsystemet, og risikoen for infektioner bliver 
større. Flere studier kæder søvnmangel eller dårlig søvn sammen med en lang række lidelser som fx 
forhøjet blodtryk, overvægt og hjertesygdomme. Omvendt kan træthed og søvnforstyrrelser være 
symptomer på sygdom.

Zzz
zzz

Zzz
zzz

Zzz
zzz
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Det sker lokalt i  

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

Nordjylland ønsker medlemmer og deres pårørende en glæde-
lig jul og godt nytår! På gensyn til vores arrangementer i 2018. 

4. februar, kl. 11–15: Generalforsamling afholdes på Hotel Sø-
parken, Søparken 1, Aabybro. Tilmelding af hensyn til frokost 
senest søndag 28. januar 2018.

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

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

December, uge 49-50:  Julehygge på dialyseafdelinger. Igen skal 
der skabes julestemning på Randers, Horsens og Skejby dialy-
seafdelingerne. Bestyrelsen og andre frivillige kommer rundt 
med julegodter og lidt til ganen. På Skejby dialyseafdeling vil 
der samtidig komme en gruppe sangere fra Akademisk kor Aar-
hus og synge julen ind. Vi håber, det vil vække glæde og give en 
dejlig julestemning på stuerne. De fire sangere vil synge sopran, 
tenor og bas. 

25. februar: Husk at sætte kryds allerede nu til kredsens gene-
ralforsamling den 25. februar. Der er også plads til dig, og har du 
noget, du gerne vil dele med os, så kom endelig. 

Samværsgrupper: Der er to samværsgrupper i kredsen, en på-
rørendegruppe og en transplantationsgruppe, som du kan del-
tage i. Grupperne har eksisteret i over 7 år nu og mødes ca. 3-4 
gange om året. Vi er på ingen måde en lukket gruppe, men invi-
terer gerne nye medlemmer med til en snak med ligestillede. Vi 
får en snak om hverdagens små og store udfordringer, når man 
er nyresyg eller pårørende. Du kan få nye impulser til et godt 
liv som transplanteret eller pårørende. Transplantationssygeple-
jerske Pia Lauenborg deltager i transplantations-gruppen som 
rådgiver. Sygeplejerske Karin Lomholdt er tilknyttet pårørende-
gruppen. Få yderligere information ved Ann Bellis Hansen på 
hansenann@hotmail.com, telefon 28 89 76 96, eller sygeplejer-

ske Karin Lomholdt på karin_lomholdt@hotmail.com, telefon 
22 15 76 94. Det er gratis at deltage, husk blot tilmelding af hen-
syn til traktement.

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

10. december, kl. 12:  Julefrokost i Valgmenighedens festlokaler 
i Holstebro, Skolegade 32. Så er vi kommet til et af foreningens 
årlige arrangementer, julefrokosten! Med masser af god mad, 
sang og musik, bankospil og socialt samvær. Tilmeld dig allere-
de nu og senest torsdag d. 30. november til Chr. Ross på telefon 
21 82 93 50 eller chrross@post12.tele.dk eller et andet bestyrel-
sesmedlem. Pris kr. 100,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke 
medlemmer. Prisen er inkl. drikkevarer.

4. februar, kl. 10: Generalforsamling og årsmøde i Kulturhusets 
lokaler i Holstebro.

Sydøstjylland 
Kredsformand: Rita Bruun, tlf. 21 78 76 43, 
mail: erbruun@gobel.dk.
www.nyre.dk/sydoestjylland

5. og 6. december:  Nyreforeningen Sydøstjylland giver gløgg og 
æbleskiver på dialyseafdelingen.

4. februar, kl. 13.30: Generalforsamling kl. 13.30 på Fuglsang-
centret i Fredericia. Starter med spisning kl. 12.00. Invitation 
med tilmelding udsendes senere.

6. marts, kl. 16.15: Møde for transplanterede afholdes på Kol-
ding sygehus. Tilmelding til Bjarne Kristoffersen på telefon 20 
45 10 29.

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

December: Gløgg og æbleskiver ved Dialysen i Esbjerg, tids-
punkt annonceres på kredsens side på Nyreforeningens hjem-
meside.
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Sønderjylland 
Kredsformand: Edith Nielsen, tlf. 41 42 36 21, 
mail: edithnielsen@danbonet.dk.
www.nyre.dk/soenderjylland

8., 9. og 10. december: Lucia-optog. Traditionen tro har vi Lu-
cia-optog på Dialyseafdelingen 4 gange i løbet af weekenden.

16. december: Tombola på gågaden i Sønderborg. Som noget 
nyt stiller vi op med en Tombola. Der vil være gode chancer for 
at støtte Nyreforeningen og vinde søde julegevinster m.m.

25. februar, kl. 10.00: Generalforsamling på ”Kløver Es” i Hel-
levad. Ordstyrer og oplægsholder direktør Sven Gerner Nielsen.

Fejring af Organdonationsdagen 2017: Den 14. oktober i Søn-
derborg var Lungeforeningen, Hjerteforeningen, Diabetesfor-
eningen, Nyreforeningen og Sønderborg Sygehus gået sammen 
om et fællesarrangement. Borgen havde velvilligt stillet ”scenen” 
til rådighed og Kvickly gav nogle kander kaffe. Sønderborgs 
borgmester Erik Lauritzen tog sig tid til at komme støtte op om 
donorsagen. Han har selv taget stilling, ligesom formanden for 
sundhedsudvalget Helge Larsen, der også deltog i arrangemen-
tet. Der blev talt med besøgende, mange havde ikke fået tilmeldt 
sig donorregistret, selvom de tit havde tænkt på det. En del ud-
fyldte donorkort på stedet, mens andre ville gøre det hjemme-
fra på Sundhed.dk. Der var en positiv stemning, mange havde 
kendskab til Organdonationsdagen, og medierne bragte gode 
historier om syge mennesker, der havde ”fået livet tilbage”.

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

Bestyrelsen vil gerne sige tak for i år. Vi glæder os til at se jer alle 
igen i 2018!

4. februar: Generalforsamling. Kreds Fyns generalforsamling 
afholdes denne gang i Mødecenter Odense - mere om dette i 
vores næste kredsblad.

Fejring af organdonationsdagen 2017:  Den 14. oktober havde 
frivillige samt bestyrelsen taget opstilling med en stand i Ta-
rupcentret. Det var en rigtig god dag med masser af interessere-
de fra start til slut. Vi havde en lille konkurrence med spørgsmål 
omkring organdonation. Vinderen vandt en kurv med lækkerier 
samt et gavekort til Tarupcentret. Desuden uddelte vi orgando-
nationskort, balloner samt andet merchandise og informations-
materiale.

Find os på Facebook: Kreds Fyn har deres egen Facebook-side, 
du finder den ved at skrive Nyreforeningen Kreds Fyn i søge-

feltet. Her kan du skrive med andre nyresyge, pårørende eller 
andre medlemmer af gruppen. Du kan også skrive direkte til 
bestyrelsen samt finde sidste nyt fra bestyrelsen.

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

4. februar: Generalforsamling i Sorø. Indkaldelse i næstkom-
mende kredsblad.

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

Roskilde 
Kredsformand: Jesper Drygaard, tlf. 27 28 47 16, 
mail: jesper@1-design.dk.
www.nyre.dk/roskilde

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

Nordsjælland 
Kredsformand: Bent Nielsen, tlf. 45 82 14 00, 
mail: bellisbakken@mail.dk.
www.nyre.dk/nordsjaelland

3. februar, kl. 13: Generalforsamlingen Nyreforeningen Nord-
sjælland afholdes i Frivilligcenter, Fredensvej 12 C, 3400 Hille-
rød. Find de gode idéer frem og mød op. Vi byder på smørre-
brød. Tilmelding senest 26. januar til Pia Trojahn på telefon 30 
22 34 63 eller pia@trojahn.dk 

Efterlysning: Frivillige til at hjælpe med Bankospil på dialyseaf-
snittene i Hillerød i dagtimerne på hverdage. Kontakt forman-
den Bent Nielsen på telefon 30 70 03 62.

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

Møder i samværsgruppen: Samværsgruppen mødes igen tirs-
dag den 5. december. Derefter er datoerne tirsdag den 9. januar, 
tirsdag den 6. februar og tirsdag den 6. marts. 
Samværsgruppen mødes første tirsdag i hver måned i Kulturhu-
set, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup. Her kan man få en snak med 
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Det sker lokalt i  

ligestillede og få impulser til et godt liv som nyrepatient. Det 
starter kl. 18.30 med et par stykker smørebrød, og der er hygge-
ligt samvær til ca. kl. 21.30. Hvis du har lyst til at deltage, skal du 
kontakte Lis Fransen på telefon 61 67 36 58 eller lfmosebuen@
gmail.com.
 
24. februar 2018, kl. 13.00: Generalforsamling afholdes på Glo-
strup Bibliotek, Kildevældets Alle 5, 2600 Glostrup.

Find os på Facebook: Se også på Omegnskredsens Facebook-
side, om der er nyheder! Henvendelse til Hanne Fleinert på 
hfleinert@gmail.com

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

5. december, kl. 17: Spis sammen aften. Vi har det fantastisk 
hyggeligt og får nogle dejlige madoplevelser. Diætiststuderende 
på Madakademiet Metropol (Suhrs) stiller deres ekspertise til 
rådighed. Du får opskrifterne med hjem, så du kan præsentere 
dine gæster for spændende, nyrevenlig mad. Det foregår på Si-
gurdsgade 26, 2200 København N. Gode parkeringsforhold i 
gården (P-billet i receptionen). 

9. december, kl. 12.30-16.30: Julefrokost. Julen står for døren, 
så kom til JULEFROKOST med stort julebord med ægte jule-
mad og god julestemning for både voksne og børn. Vi tror på, at 
Julemanden kommer med gaver til alle børnene. Prisen er kun 
kr. 125,- for voksne og gratis for børn under 15 år. Det foregår 
på Kirkebjerg Alle 57, 2720 Vanløse, Beboerhuset. Husk tilmel-
ding! Foreningen byder på den første forfriskning.

24. januar, 18-21: Hvad kan vi hjælpe dig med? Vi besøger Ny-
reforeningens Sekretariat i Handicaporganisationernes Hus i 
Høje Taastrup. Få en aften med Nyreforeningen. Vi sætter livet 
som nyresyg i centrum for en aften, hvor vi taler om livskvali-
tet, dine sociale rettigheder, udveksler erfaringer og finder frem 
til det gode i livet. Aftenen slutter med en rundvisning i huset. 
Kredsen er vært for en sandwich og en vand. Vi mødes på Ble-
kinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

3. februar, kl. 11-15: Generalforsamling med meget mere. Vi 
holder generalforsamling på Arbejdermuseet, hvor vi også får 
en rundvisning og spiser en god frokost. Det bliver en god dag, 
hvor vi samtidig skal vælge ny formand, så husk at møde op til 
en dejlig dag. Vi mødes i Rømersgade 22, 1362 København K.

Marts 2018: Besøg de Kongelige. I marts skal vi besøge de kon-
gelige repræsentationslokaler på Amalienborg. Vi har endnu 
ikke fået bekræftet dato og tid, da dette skal koordineres med 
de øvrige aktiviteter i Kongehuset. Følg med på vores Facebook-
side og/eller på Nyren.dk. Efter besøget går vi ud og spiser et let 
måltid.

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

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

LOKALT NYT
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Du er inviteret til  
Innovationskonference  
8. marts!

Nyreforeningens forskningsfond har 30 års jubilæum i 2018, og flere end 300 
forskningsprojekter har gennem årene modtaget støtte. I den anledning har vi 
i år valgt at kombinere den årlige uddeling fra forskningsfonden med forenin-
gens årlige nyrekonference - i én konference med fokus på innovation. Næste år 
vender nyrekonferencen stærkt tilbage i sin oprindelige form. 

Det er vores vision, at vi ikke blot skal støtte projekter økonomisk, men også 
medvirke til at forskning og produktudvikling tilfører os større livskvalitet og 
livsglæde. Innovation er for Nyreforeningen nødvendig for at forbedre livet for 
os, der bruger produkter, medicin og f.eks. telemedicin. En større udvikling er 
nødvendig for at sikre, at vi kan blive set som hele mennesker, få mulighed for 
hjemmebehandling, lettere adgang til at kommunikere med sundhedspersoner, 
samt tage medicin med færrest mulige bivirkninger. 

I dag efterspørger vi løsninger, produkter, maskiner m.v., som kan benyttes, 
hvor det passer os, og som er lette at have med på ferie. Vi efterspørger produk-
ter, som er fleksible og nemme at betjene. Vi mener, at forskning og produkt-
udvikling er og må være afhængig af patientoplevelser i praksis. Det er omdrej-
ningspunktet for konferencen.

Tilmeld dig her! 
Tilmelding skal ske senest den 8. februar 2018. Bemærk venligst, der er et 
begrænset antal pladser. Det koster 1.200 kr. at deltage. Frokost er inkluderet.
Tilmeld dig på mail@nyre.dk, skriv ”Innovationskonference” i emnefeltet.

Konferencen afholdes ved
Mærsk Tower, PANUM
Einar Lundsgaard Auditorium
Blegdamsvej 3B
2200 København N

Nærmeste station: Nørreport
Bus: Rød linje: 6A. Gul linje: 42, 43, 184 og 185. Blå linje: 150S
Parkering: Der er mulighed for parkering mod betaling i sidegaderne.

INVITATION

FORELØBIGT  
PROGRAM
Velkomst ved landsformand Jan Rishave

Tidligere fondsmiddelmodtagere fortæl-
ler om deres resultater

Pause

Nyreforeningens Fondsuddeling 

Frokost

Præsentation af resultaterne af Kidney-
Connect ved næstformand i Nyreforenin-
gen Malene Madsen og psykolog Henning 
Søndergaard samt en repræsentant fra 
Novo Nordisk. Hvilken betydning har 
resultaterne fra KidneyConnect for fremti-
dens patienter, og hvad er fremtidsudsig-
terne for patientinddragelse i forskning?

Oticon Thomas Behrens
Hvad betyder brugerinddragelse i udvik-
lingen af høreapparater, og hvordan har 
det forbedret livskvaliteten hos slutbru-
geren?

Pause

Udviklingen af en ny dialysemaskine, 
ved professor Fokko Wiering fra den hol-
landske nyreforening. Samarbejde mellem 
patient og udvikler i design af brugerven-
lige og fleksible hæmodialysemaskiner.

Patientinvolvering ved professor Kirsten 
Lomborg. Hvad kan vi lære af patientin-
volvering i sundhedsvæsenet?

Paneldebat: Hvad er fremtidsudsigterne 
for et styrket samarbejde mellem brugere, 
forskere og produktudviklere?

Afslutning ved næstformand Malene 
Madsen. Brugerinddragelse i produktud-
vikling og forskning.

Nyreforeningen sætter fokus på den særlige værdi, 
der ligger i at inddrage os patienter i forskning og 
i produktudvikling. Det gør vi med en innovations-
konference den 8. marts 2018 med både patienter, 
forskere, sundhedsfaglige, produktudviklere og poli-
tiske deltagere m.fl.
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DIÆTISTERNE

Kan nyresygdom  
forebygges via kosten?

AF KLINISK DIÆTIST VIBEKE VEDENLOV, ROSKILDE SYGEHUS OG KLINISK DIÆTIST SOFIE WENDELBOE, NYKØBING F. SYGEHUS

”Er der noget, jeg selv kan gøre?”. Dette spørgsmål har mange med nedsat 
nyrefunktion spurgt deres nyrelæge om. Det korte svar er ”JA!”. 

Udover at tage den medicin, som nyrelæ-
gen ordinerer, kan fokus på det, du spiser 
og drikker, og hvor meget du bevæger 
dig, måske udsætte tidspunktet, hvor du 
får brug for dialyse – eller mindske nogle 
af de symptomer, du kan få.

Når nyrefunktionen er nedsat, er anbe-
falingen stadig at følge de officielle kost-
råd, indtil dine blodprøver viser, at det er 
nødvendigt at ændre på noget. Dog er der 
enkelte ting, du kan have særlig fokus på 
allerede nu: protein, salt, væske og fysisk 
aktivitet. 

Men vent med at ændre på andet, før 
din nyrelæge eller din diætist fortæller, 
det er nødvendigt. 

Du behøver ikke masser af protein
Der findes et utal af smarte slankekure 
med et højt proteinindhold, og protein 
bliver indimellem solgt som et vidunder-
næringsstof. Det er det ikke, når nyre-
funktionen er nedsat! Tværtimod.
Et stort indtag af protein kan belaste dine 
nyrer unødvendigt og kan give en stig-
ning i karbamid, som er et af de affalds-
stoffer, der ophobes i blodet, hvis nyrerne 
ikke renser det ud. Du har stadig brug for 
protein til at vedligeholde din muskel-
masse, men ikke i store mængder. Derfor 
kan du med fordel reducere den mængde 
protein, du spiser. 

Protein findes især i kød, fisk, fjerkræ, 
pålæg, mælk, æg og ost. Hvis du i stedet 

vælger mere grønt, kartofler og brød, vil 
du samlet set spare på dit proteinindtag. 
Frugt og grønt kan bruges som pålæg.
En tommelfingerregel er: 1 skive pålæg 
passer til ½ skive rugbrød. 1 frikadelle til 
aftensmad sammen med kartofler, sovs og 
grønt. Der er ingen regler uden undtagel-
ser, derfor kan der være tidspunkter, hvor 
det er nødvendigt med mere protein, fx 
under en indlæggelse eller i forbindelse 
med genoptræning. 

  ANBEFALING 
  Spis efter Y-tallerkenmodellen og 

spis mere brød end pålæg.  
Undgå proteintilskud.

Spar på salt
De fleste danskere spiser alt for meget salt 
(mænd 9-11 g pr. dag, kvinder 7-8 g pr. 
dag). Anbefalingen er 5-6 g salt pr. dag, 
hvilket svarer til 1 teske, og det er både 
det, du selv tilsætter maden, og den salt 
der naturligt forefindes i forskellige mad-
varer. 

Nyrerne kontrollerer salt-balancen. For 
stort indtag af salt kan være medvirkende 
årsag til helbredsproblemer som forhøjet 
blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, blod-
propper og forskellige kræftformer. 
Salt findes især i forarbejdede fødevarer 
som færdigretter, pålæg, ost, morgen-
madsprodukter (cornflakes o. lign.) og 
brødprodukter.

 
  ANBEFALING 
  Brug rester fra aftensmaden som  

pålæg. Lav mad til flere dage, og  
frys det ned i portioner, så du har  
dine egne færdigretter i fryseren.  
Vælg havregryn frem for morgen- 
madsprodukter. Bag dit eget brød. 
Vælg så lidt fabriksfremstillet mad 
som muligt og kig efter Nøglehuls-
mærket, når du handler ind.  
 
Undgå saltbøsse og salterstatninger. 
Brug naturens krydderier som  
purløg, hvidløg, basilikum,  
koriander, karry m.v. 

Drik vand – i den mængde 
nyrelægen anbefaler
Der er stor forskel på, hvor meget væske 
det er fornuftigt at drikke. De fleste skal 
drikke 2-3 liter dagligt, men indimellem 
skal der være mere fokus på mængder. 
Spørg din nyrelæge, hvis du er i tvivl. 
Ifølge de officielle kostråd skal du slukke 
tørsten i vand, men alt tæller med i væ-
skeregnskabet, også kaffe, te, sodavand, 
saftevand og mælk.

 
  ANBEFALING
  Drik den mængde væske, nyre- 

lægen anbefaler. Undgå energi- 
drikke med koffein og Taurin (kan 
give forstyrrelser i hjerterytmen). 

14
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De officielle kostråd  
og Y-tallerken

Nøglehullet er Miljø- 
og Fødevareministeri-
ets officielle ernærings-
mærke. Fødevarer, 
madretter og opskrifter 

med Nøglehullet lever op til et eller 
flere krav for indholdet af fedt, suk-
ker, salt eller kostfibre, hvilket gør det 
nemmere at vælge sundere og leve 
efter de officielle kostråd. 

Læs mere på  
www.altomkost.dk/noeglehullet/
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Vær fysisk aktiv
– minimum ½ time hver dag
Uanset om man er nyresyg eller ej, er fy-
sisk aktivitet godt. Når du får pulsen op, 
og blodet pumper hurtigere rundt i dine 
årer, vil blodet oftere passere gennem ny-
rerne, og dermed hjælper du dine nyrer 
med lettere at rense affaldsstoffer ud. Ved 
moderat vægt-/styrketræning, cykelture 
og gåture vil du kunne bevare en større 
del af din muskelmasse, så du ikke mister 
funktionsniveau, og du fortsat kan gøre 
det samme i din hverdag som nu.
Derudover hjælper fysisk aktivitet med 
at frigive endorfiner (=glædeshormo-
ner) fra hjernen, så du kan opleve bedre 
humør, og det giver også en bedre ap-
petitregulering, så du spiser en passende 
mængde mad. 

 
  ANBEFALING 
  Vær fysisk aktiv ½ time hver dag.

Tænk ikke på kalium og fosfat
- før din diætist eller læge anbefaler det…
Når du læser om mad på hjemmesiden, 
eller når mad til nyresyge er beskrevet, er 
der ofte fokus på kalium og fosfat. Det er 
dog ikke nødvendigt for alle at spare på 
kalium og fosfat, derfor er det vigtigste 
budskab, at du ikke skal ændre noget, 
FØR det er nødvendigt. 

Nogle får kaliumtilskud sammen med 
vanddrivende medicin, fordi der er en 

større udskillelse af kalium, så du kan ri-
sikere at få alt for lidt kalium, hvis du også 
sparer på det i maden. Kalium har stor 
betydning for cellernes funktion, specielt 
hjertets funktion. Både for højt og for lavt 
indhold i blodet kan påvirke hjertets ryt-
me. Højt kalium kan give almen utilpas-
hed, ”tunge ben”, prikken og stikken ved 
munden og i fingrene.

  ANBEFALING
  Spørg din diætist/nyrelæge, hvor  

dine kalium- og fosfat-værdier ligger, 
og om det er nødvendigt at ændre  
på noget. Du kan selv følge med i  
dine blodprøver.

Få nok at spise
– bevar normalvægten
Når nyrefunktionen er nedsat, kan op-
hobningen af affaldsstoffer give sympto-
mer, som påvirker dit madindtag. Det kan 
være kvalme, madlede, nedsat appetit og 
smagsforstyrrelser, hvor maden smager 
af metal eller anderledes, end den plejer. 
Hvis du oplever dette, er der risiko for, at 
du taber i vægt, og at din ernæringstil-
stand bliver dårligere.

Hvis du oplever, du spiser mindre portio-
ner mad eller slet ingenting, kan du forsøge 
at bruge mere fedtstof i din mad/madlav-
ning. Det kan være at tilsætte en smørklat 
til ris, pasta og kartofler, tilsætte piskefløde 
til sovsen og bruge ekstra mayonnaise, re-

moulade, pålægssalater o.l. som pynt til 
den kolde mad. Derudover kan det være 
en fordel at spare lidt på grøntsagerne.
Hvis du kun spiser 3 hovedmålti-
der, kan det være svært spise så store 
mængder, at du får alle de nærings-
stoffer, du har brug for. Spis i stedet 6-7 
gange om dagen, og spis lidt ad gangen, 
så det ikke bliver for overvældende. 

 
 ANBEFALING 
  Vælg livretter, brug gerne ekstra 

fedtstof og spis mange små måltider.

Mangler du inspiration  
til julemad? 

Find den på 
www.nyre.dk/tips-til-julemaden
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TEMA: 
Sådan håndterer du træthed

TEMA OM TRÆTHED

Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange 
oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats 
søvn. 

Træthed kan have mange konsekvenser for dit liv. Det er derfor vigtigt, at 
du forholder dig til trætheden, hvis du mærker den. Det er også vigtigt at 
få talt med familie og venner, så de ved, at når du siger fra, så skyldes det 
ikke dovenskab eller manglende vilje.

I dette tema får du information om årsager til træthed, konsekvenser af 
træthed og ikke mindst gode råd til, hvordan du kan reducere trætheden. 

DELE AF TEMAET ER UDARBEJDET MED UDGANGSPUNKT I NYREFORENINGENS TRÆTHEDSPJECE.
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Nyresygdom er en stor belastning for 
kroppen, og den kan føre til ændringer i 
kroppen som i sig selv er træthedsfrem-
kaldende, fx blodmangel, forstyrrelser 
i kroppens salt- eller kalkbalance samt 
muskel- og ledsmerter. Behandling af ny-
resygdom kan også være forbundet med 
træthed. 

Særligt dialysebehandling er kendt for 
at udløse træthed, men også nogle typer 
medicin. Mange dialysepatienter oplever 
desuden, at appetitten forsvinder, og at 
man derfor ikke får spist nok til, at krop-
pen får den energi, den skal bruge.

En ond spiral? 
Træthed kan være selvforstærkende. 
Træthed kan gøre, at du får en passiv livs-
stil, hvor du ikke får bevæget dig nok. For 
lidt bevægelse svækker musklerne, og det 
fører til yderligere træthed.

Endelig kan det være en stor psykisk be-
lastning at blive diagnosticeret med en 
nyresygdom. Bekymring, stress, angst 
og depression er almindeligt hos menne-
sker med en nyresygdom, og det tærer på 
energien. Følelsen af at være afhængig af 
behandling og andre menneskers hjælp 
og følelsen af ikke selv at have kontrol-
len med sit eget liv kan også fremkalde 
træthed.

Der er hjælp at hente
Det kan være en god idé at tale med din 
læge eller sygeplejerske, om hvilke årsa-
ger der kan være til netop din følelse af 
træthed. Nogle af årsagerne kan måske 
behandles, andre kan der rådgives om.

Hvis du er for træt til at overkomme 
dagligdags opgaver i hjemmet eller afta-
ler med vennerne, så melder den dårlige 
samvittighed sig let. Derfor er det en god 
ide at tale med familie og venner om din 
træthed, så de kan forstå, hvorfor du ofte 
siger fra.

Træthed kan også gøre det vanskeligt 
at varetage et arbejde. Det kan blive 
nødvendigt at gå ned i timetal eller helt 
stoppe med at arbejde. Derfor bør du 
søge information og rådgivning om dine 
rettigheder. Du kan ringe til Nyrefor-
eningens socialrådgiver Jan Jensen og få 
gratis rådgivning på tlf. 50 93 59 50. Du 
kan også gå ind på www.nyre.dk og finde 
relevant information om dine sociale ret-
tigheder.

Derfor er man mere træt, 
når man er nyresyg
Mange mennesker med en nyresygdom oplever en stærkere følelse 
af træthed som følge af deres sygdom. Det er der gode grunde til, 
alene det at have en sygdom kan fremkalde træthed. Men når man 
som nyresyg er træt, kan årsagerne være mange.

Bekymring, stress, angst og depression  
er almindeligt hos mennesker med  

en nyresygdom, og det tærer på energien.

TEMA OM TRÆTHED

HVERDAGSTIPS 

•  Planlæg din dag, så du har tid til 
at hvile.

•  Tag hellere små hvil og pauser 
end én lang hvilepause.

•  Overvej, hvilke ting der skal gøres 
i dag, og hvilke ting der kan vente 
til i morgen.

•  Overvej, om andre kan hjælpe dig 
med de ting, som skal gøres.

•  Oprethold et socialt liv og prøv at 
finde en balance mellem det, du 
er nødt til at gøre, og de ting, der 
gør dig glad.

•  Læg mærke til, hvilke aktiviteter 
der trætter dig mest.

•  Accepter, at du ikke har overskud 
til at gøre, hvad du plejer.

•  Tal med andre om din træthed.
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Det varierer fra person til person, hvor 
meget trætheden fylder i hverdagen, og 
hvor længe trætheden varer ved. Fylder 
trætheden meget, kan det være svært at 
overkomme dagligdags gøremål såsom 
madlavning og rengøring. Træthed kan 
også gøre det vanskeligt at koncentrere 
sig om arbejde eller skole. 

For nogen kan det være vanskeligt at fin-
de energien til at se venner og familie, og 

træthed kan også påvirke dit humør. Så 
hvad kan man selv gøre for at få en god 
hverdag med træthed som følgesvend?

Fortæl om din træthed
Det er ikke let at leve med kronisk træt-
hed. Forskellen mellem det, du gerne vil, 
og det, du faktisk magter, kan føre til fru-
strationer. Derfor er det vigtigt at fortælle 
både plejepersonalet og dine pårørende 
om din træthed, og hvordan den påvirker 
dig.

Trætheden varierer, og det kan være svært 

for både dig selv og andre at forstå, at du 
den ene dag kan klare meget og den næ-
ste dag knap så meget eller måske endda 
ingenting. Planlægning og prioritering af 
aktiviteter er derfor vigtigt, men det er 
også vigtigt at tale med venner og familie 
om, at alting ikke altid er, som det ser ud.
Hvis du er træt, kan det også gå ud over 
lysten til sex, og det er vigtigt, at du taler 
med din partner om din træthed. Er der 
en læge, sygeplejerske eller anden fagper-
son, som I er trygge ved, så kan det være 
en god idé at tale med vedkommende om 
seksuelle problemer.

At tale om trætheden og være ærlig giver 
omgivelserne de bedste muligheder for at 
støtte og vejlede dig i at håndtere de kon-
sekvenser, trætheden har i dit liv.

Det kan du selv gøre ved trætheden
Der er heldigvis mange ting, du selv kan gøre for at holde trætheden i snor. Det er fak-
tisk helt normale ting i hverdagen, du kan arbejde med for at få mere energi og over-
skud: nemlig søvn, motion og mad.

TEMA OM TRÆTHED

FÅ STYR PÅ SØVNEN   

Det er vigtigt at prøve at over-
holde en normal søvnrytme, 
selvom din træthed giver dig lyst 
til at sove hele tiden. For me-
gen søvn eller hvile i løbet af da-
gen kan gøre det vanskeligt at 
sove om natten. Det kan du gøre: 

•  Stå op på samme tidspunkt hver 
dag.

•  Undgå kaffe, te og cigaretter om 
aftenen. De virker opkvikkende.

•  Skru i løbet af aftenen gradvist 
ned for de aktiviteter, forstyrrel-
ser og støj, der virker aktiveren-
de på din adfærd. Den generelle 
mentale aktivering skal reguleres 
ned, før du kan falde i søvn.

•  Kroppens produktion af det søvn-
fremmende hormon, melatonin, 
hæmmes kraftigt af lys. Derfor 
er det en god idé at dæmpe lys 
og undgå brugen af forstyrrende 
teknologi som tv, computer og 
mobiltelefon, inden du skal sove.

•  Prøv at falde til ro med for ek-
sempel en god bog eller afslap-
pende musik.

SPIS MAD MED ENERGI  

Hvis du har nedsat appetit, er det 
vigtigt, at der er meget energi i 
den mad, du spiser. Ellers risikerer 
du at tabe vægt og dermed blive 
mere træt. Det kan du gøre:

•  Energi- og proteindrikke er en 
god idé, hvis du i perioder har 
svært ved at få tilstrækkelig ener-
gi gennem den mad, du spiser.

•  Spis helst 3 hovedmåltider og 3-4 
mellemmåltider for at få energi 
nok.

•  Dyrk motion. Det skærper appe-
titten.

•  Når energien er størst, så tilbered 
ekstra måltider og frys dem ned 
til perioder, hvor energien er lav.

•  Tal med diætisten og personalet 
på din afdeling.

MOTION GIVER ENERGI 
OG GLÆDE  

Motion styrker musklerne og giver 
mere energi. Når du dyrker moti-
on, udløser det endorfiner i krop-
pen, også kaldet kroppens egen 
lykkepille. Motion er derfor godt 
til at modvirke mange af årsagerne 
til træthed. Det kan du gøre:

•  Dyrk regelmæssigt let motion, så-
som en gåtur (er du indlagt, kan 
du gå en tur på hospitalsgangen).

•  Forsøg at styrketræne 10 minut-
ter dagligt. Du kan godt styrke-
træne under dialyse, eller når du 
sidder hjemme i din stol.

•  Start let ud, og øg så langsomt 
motionstræningen.

•  Få idéer til øvelser hos fysiote-
rapeuten eller sygeplejersken på 
din afdeling.

•  Nogle dialyseafsnit tilbyder hold-
træning, hvor du kan træne sam-
men med andre patienter. Spørg i 
din afdeling.
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Når Daniella tager hjem fra studiet, kan 
hun tit finde på at vælge den bus, der er 
længst tid om at køre ruten.

”Jeg har lært at slappe af, når jeg kan. 
Fordi trætheden hele tiden er der, så tager 
jeg alle chancer, jeg har, for lige at få en 
lur her og der, om det så er i bussen, el-
ler hvor jeg nu er. Så får jeg koblet lidt af, 
før man skal være ’på’ igen, klare madlav-
ning, hjælpe med lektier og høre min søn 
fortælle om sin dag.”

Daniella er i gang med at færdiggøre sin 
uddannelse som fysioterapeut og bor 
sammen med sin søn på 12 år. Det kan 
være et puslespil at få timerne i døgnet til 
at gå op med at være mor, studerende og 
få passet behandling. Men Daniella tryller 
pauser frem, planlægger læsetiden, så den 
passer med p-dialysen, og tager bøgerne 
med i seng, hvis det bliver nødvendigt, så 
hun er klar til morgentimerne på studiet 
med mødetid kl. 8. Hendes søn er be-
tænksom og tålmodig og kan godt forstå, 
når mor skal have en pause. 

Kreative løsninger
Det kan kun lade sig gøre, fordi Daniella 
er kreativ med sin tid og med at finde løs-
ninger. Når man er kronisk træt, er man 
bevidst om, hvad man bruger sin tid på, 
og der prioriterer Daniella benhårdt.
”Når jeg er i skole, trækker jeg mig lidt 
socialt for ikke at bruge for meget energi 

der. Jeg socialiserer ikke unødvendigt, 
hvor jeg tænker, at her kan jeg bruge no-
get tid på mig selv, fx på at tage en pause 
eller læse noget, jeg ikke har fået læst om 
aftenen. Der kan jeg mærke, at jeg ikke er 
ligesom mine medstuderende, som bru-
ger meget tid på hinanden og på fredags-
bar, hvor jeg prioriterer anderledes.” 

Jeg vil ikke opgive alt 
Det er kun halvandet år siden, at Daniella 
blev nyresyg. Det sværeste ved trætheden 
er, at hun føler, hun har mindre tid. At 
hun ikke kan nå ligeså meget som andre. 
Sit givende studiejob på en demensafde-
ling var hun ked af at måtte sige op. Træt-
heden fylder også socialt, bare at sidde 
på café og hygge med veninderne kræver 
energi, og det er hun ikke ligeså veloplagt 
til mere. Men det forhindrer hende ikke i 
at komme ud.

”Jeg er typen, der ikke kan lide at gå glip 
af ting, så jeg gør tingene i det niveau, jeg 
kan overskue. Jeg vil ikke opgive alt på én 
gang. Så jeg tager små bidder af de ting, 
jeg godt kan lide, og gør det i et niveau, 
jeg godt kan klare,” forklarer hun og ud-
dyber:
”Jeg kan ikke tage på bytur, men jeg kan 
måske godt tage af sted og være der en ti-
mes tid. Styrketræningen får jeg også pas-
set, selvom det mest er ’vedligeholdelse’. 
Nogle dage er man nødt til at aflyse afta-
ler, selvom det lige er en fødselsdag, det 
kan man ikke selv styre. Der er det vigtigt 
at have nogle forstående pårørende. Men 
så er der andre dage, hvor man har mere 
overskud og glæder sig over at komme 
med.”

Når man ikke selv kan bestemme
Selvom det kan være svært at acceptere, 
at man ikke kan det samme som før, så får 
Daniella det til at fungere.

”Mit bedste råd til andre nyresyge, der 
kæmper med trætheden er: Mærk efter. 
Hør, hvad kroppen har at sige. Man kan 
ikke bestemme, hvornår kroppen ikke 
har mere at give af og har brug for ro. 
Det er okay, når kroppen siger ’nej’. Man 
skal ikke have dårlig samvittighed over at 
passe på sig selv.”

” Man skal ikke have dårlig 
samvittighed over at passe  
på sig selv”

Alle kneb bliver taget i brug, når Daniella Alberto på 27 skal finde energi til at 
passe en travl hverdag med familie, studie og p-dialyse - og samtidig få plads til 
alle de andre ting i livet, der giver glæde for hende. Hun har lært at slappe af, 
når der er mulighed for det, og at det er okay, når kroppen siger nej.

”Jeg vil ikke opgive 
alt på én gang. Så  

jeg tager små bidder 
af de ting, jeg godt 

kan lide, og gør  
det i et niveau, jeg  

godt kan klare,” 

AF PUK HOLM HANSEN, KOMMUNIKATIONSKONSULENT

TEMA OM TRÆTHED
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De fleste af dagene har jeg kæmpet en 
mental kamp for at komme i gang – men 
det har været en kæmpe force for mig ef-
ter min nyretransplantation at sætte mig 
målet om at gennemføre et halvmaraton.

Samme aften, som jeg fik ”et stykke sviger-
mor” sat i kroppen, sagde læger på OUH, 
at det var bedst for min genoptræning at 
komme op at stå med det samme, så det 
gjorde jeg. For jeg så svigermors nyre som 
min ”nye chance” i livet, så det gjaldt om 
at komme i gang. I gang kom jeg, for da 
jeg på dag 6 blev udskrevet, valgte jeg at 
gå de 765 meter hjem fra sygehuset til vo-
res lejlighed. På dagen virkede det som en 
god ide, men retrospektivt var det måske 
lige sindssygt nok.

Jeg havde brug for et mål
Apropos sindssygt spoler vi tiden frem 
til lidt før jul, hvor jeg vælger at give mig 
selv og en del familiemedlemmer en billet 
til ’De 3 broer’-halvmaraton 8 måneder 
senere. Det er inklusiv svigermor, som 
aldrig har løbet mere end 2 km hele sit 
liv. Forinden er jeg nemlig til de ugent-
lige tjek på nyreafdelingen, og jeg brokker 
mig lidt til min læge, da jeg synes, det er 
hårdt at gå 5 km dagligt, som er min gen-
optræning på daværende tidspunkt. Han 
siger direkte til mig: ”Jesper, du er doven! 
Du skal bare komme i gang!”. Det skal 
nævnes her, at det er den relation, min 

læge og jeg har – direkte og med et glimt i 
øjet. For mine blodprøver viste, at alt var, 
som det skulle være, så jeg var klar til at 
komme i gang…

Det blev klart for mig, at jeg havde brug 
for et mål for at optimere min genoptræ-
ning. Det skulle være urealistisk, og jeg 
havde brug for støtte fra nære relationer 
til, at det kunne lykkes. Derfor fik fami-
lien en billet i julegave, så vi kunne støtte 
hinanden i de 8 måneders træning, der lå 
forud. Men det er tid, der er godt givet ud, 
for med min baggrund i idrættens verden 
ved jeg, at fysisk aktivitet forlænger leve-
tiden og skaber en bedre livskvalitet.

Det er det hele værd
Det har som sagt været hårdt at komme 
i gang og komme i bedre form efter min 
transplantation – det har det været for 
mig, for svigermor, for resten af løbe-
gruppen, ligesom mange andre menne-
sker i hele verden oplever det! Men det er 
det hele værd, når man først er kommet 
i gang. Det er faktisk den fedeste følelse, 
du får i kroppen, når du er færdig med en 
træning. 

Så fra min stol, mens jeg sidder her og 
skriver, skal der lyde en kæmpe opfor-
dring til dig, der læser med, om at finde 
motivationen til at træne lige præcis det, 

Fra nyretransplanteret  
til halvmaraton-løber  
på 10.5 måned
I oktober 2016 blev jeg nyretransplanteret med min svigermors ene 
nyre. Jeg var 32 dengang og havde på daværende tidspunkt været syg 
halvdelen af mit liv. Det har været 16 hårde år med sygdom, der satte 
en masse begrænsninger i mit liv, for jeg var meget træt…

TEMA OM TRÆTHED

AF JESPER FRIES PEDERSEN, NYRETRANSPLANTERET OG STIFTER AF LØBEKLUBBEN FOR ORGANDONATION
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du har lyst til – ikke et halvmaraton el-
ler noget andet vildt. Bare det du finder 
mest motivation ved! Men hvis du har lyst 
til at løbe et halvmaraton, kan du skrive 
til Facebook-siden ’Løbeklubben for Or-
gandonation’, som jeg administrerer. Her 
kan jeg sende dig vores løbeprogram, som 
hedder ”Fra Sofa til halvmaraton på 8 må-
neder”, så du starter korrekt ud med din 
træning.

Fællesskab omkring målet
Men tilbage til vores halvmaraton-pro-
jekt. Det var en hård træningsperiode, 
hvor det nogle gange var motiverende at 
løbe, mens det andre gange blev svært at 
finde motivationen. Det, der gjorde ud-
faldet i den positive retning for mig, var 
målet, som krævede en masse engage-
ment og vilje - hvilket passede godt ind i 
den mentale kamp, jeg altid har haft om at 
komme i gang, mens jeg var syg. Det er en 
viljestyrke, jeg har fundet gennem mine 
mange år som syg. Men det er noget, alle 
har, hvis de virkelig gerne vil i gang. Også 
dig der ikke tror, du har det – du har det 
også! 

Den anden ting, der gjorde, at jeg gen-
nemførte, var, at jeg havde et fællesskab 
om mit mål sammen med dem, der bety-
der noget for mig. Det giver motivation 
at være i et fællesskab og at gøre noget 
sammen med andre. Vores fællesskab var 

på Facebook, fordi vi bor i hele Danmark, 
men dit fællesskab kan være den lokale 
forening, nogen der bor på vejen, dine 
venner eller arbejdskolleger. 

Fantastisk at løbe over 
målstregen
Vi var 11 fra vores løbegruppe, der løb et 
halvmaraton den 27. august i år, og det 
var den mest fantastiske følelse at løbe 
over målstregen.

Det tog lige præcis den tid, det skulle tage 
– intet mere eller intet mindre, for vi gen-
nemførte allesammen. Det sidste år har 
både været fantastisk og hårdt, men det at 
træne op til og gennemføre et halvmara-
ton har været en vigtig brik i at vide, at 
alle ting er mulige for mig lige nu som ny-
retransplanteret.

Og til dig der læser det her og enten er 
nyretransplanteret, har doneret en nyre 
eller er pårørende: Du har også mulig-
heder i dit liv. Det er op til dig at finde 
ud af, hvad du kan, og samtidig udfordre 
dig selv. Husk at være aktiv – husk at be-
væge dig. Det kommer 10-foldigt tilbage 
og den eneste, der kan gøre det, er dig 
selv! Find ud af, hvad der motiverer dig, 
og find nogen at gøre det sammen med – 
du er sej, hvad end du gør for at komme i 
bedre form!

Vi var 11 fra vores 
løbegruppe, der  

løb et halvmaraton 
den 27. august  

i år, og det var den 
mest fantastiske 

følelse at løbe  
over målstregen. 
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Giv en julegave  
til Nyreforeningen

Giv et enkeltbidrag
Du kan overføre et valgfrit beløb via
MobilePay til tlf. 50 93 59 53
Skriv ”Julegave” i besked til beløbsmodtager.  
Eller besøg www.nyre.dk/stoet-os

Ønsker du skattefradrag for beløbet, skal du kontakte os 
på telefon www.nyre.dk/kontakt eller find nummeret på 
siden med kontaktoplysninger bagerst i dette Nyrenyt.

Giv et månedligt bidrag 
Du kan nu også støtte ved at give et fast beløb om  
måneden – og trække det fra i skat.  
Læs mere på www.nyre.dk/stoet-os-fast  

Opret et legat 
Når du laver et testamente, kan du vælge at give et be-
stemt beløb – et legat – til en person eller forening. Et 
legat ændrer ikke på, hvem der i øvrigt arver efter dig, 
og du kan lave det, uanset om du allerede har oprettet 
et testamente eller ej. 
Læs mere på www.nyre.dk/stoet-os under boksen ’Arv 
og mindegaver’.

NYREFORENINGEN

Vi har ikke taget navneforandring, det er blot en ”web-
adresseændring”. Vi hedder stadig Nyreforeningen, men 
det er bare lidt nemmere at skrive www.nyre.dk

Kontakt Nyreforeningen på:
www.nyre.dk
mail@nyre.dk 

Det er vigtigt for os at have god kontakt med vores med-
lemmer. Mangler du at oplyse din mailadresse, eller har 
du fået en ny mailadresse? Så meddel den til os på mail@
nyre.dk eller tlf. 43 52 42 52.

Så er du sikker på at få den vigtigste viden på nyreområdet  
og om dit medlemskab.

Vi hedder stadig Nyreforeningen! 

Har du husket at give os  
din mailadresse?

Nu behøver du ikke længere at stave dig igennem en lang 
adresse for at sende os en mail eller besøge vores hjemmeside. 
For at gøre det endnu lettere at finde Nyreforeningen har vi 
skiftet hjemmeside- og mailadresse, så du fremover blot kan 
skrive nyre.dk. 

Har du skrevet den gamle adresse?
Skulle du alligevel komme til at skrive nyreforeningen.dk i en 
mail til os eller i din internet browser, så bare rolig. Det gamle 
domæne forbliver aktivt, så din mail skal nok komme frem til 
os, og du kommer stadig ind på hjemmesiden via den gamle 
adresse. 

Husk, du altid kan se vores kontaktoplysninger her www.
nyre.dk/kontakt 

Vi er ”flyttet”  
til Nyre.dk

Nyreforeningen har skiftet vores hjemmeside- og 
mailadresse til www.nyre.dk/@nyre.dk. Så nu bli-
ver det lidt nemmere at sende os en mail eller gå 
på hjemmesiden – og skulle du komme til at skrive 
den gamle adresse, så bare rolig…

Der er stadig meget, vi kan gøre for at forbedre vil-
kårene for nyre- og urinvejssyge, pårørende og do-
norer i Danmark. Derfor har vi brug for din hjælp!

Nyresygdom er en udbredt sygdom. Faktisk bliver op 
mod 10 % af alle voksne danskere ramt af en af mange 
nyresygdomme. Det er et chok for de fleste. Nyrerne 
varetager nemlig en lang række livsnødvendige funk-
tioner. Fungerer de ikke, som de skal, er behandling 
nødvendig – og det har ofte følger for resten af livet.

Støtte fra privatpersoner er afgørende for, at Nyrefor-
eningen kan bistå nyre- og urinvejssyge i at få et godt 
liv. Med dit bidrag støtter du også forskning i nyre-
sygdomme, foreningens aktiviteter for børn, projekter 
til gavn for nyresyge og politiske indsatser, der sætter 
fokus på nyresygdom. 

Du gør en stor forskel! 
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– NETVÆRK OG  
VENNER 

.....................Ungeweekend
Modige unge på ’bridgewalking’  
til efterårets ungeweekend
AF CHARLOTTE WILLER KRISTENSEN,  
FORMAND FOR UNGDOMSUDVALGET

Regnen drypper fra det lyseblå rækværk 
og ned på ærmet af den fangelignende 
dragt, jeg har på. Min jakke, som jeg har 
på indenunder, bliver lige så stille gen-
nemblødt på ærmet, men jeg bemærker 
det ikke. Mit fokus er på, at jeg ikke skal 
være angst for, at dét, vi går på, pludselig 
går i stykker.

Underlaget virker skrøbeligt, og man kan 
se lige igennem det og ned på vejen på 
broen, hvor bilerne suser afsted. Som-
metider kommer der et tog kørende, hvil-
ket får hele broen til at ryste og mig til at 
kigge lettere bekymret bagud på ham, der 
går lige bag mig. Jeg er tryg ved, at han 
går der, for han har fortalt, at han elsker 
højder og vilde forlystelser. Jeg tænker, at 
hvis underlaget går i stykker, og vi bare 
hænger i den snor, som vi er bundet fast 
til broen med, så skal han og guiden nok 
støtte mig mentalt.

Vi er på den halvårlige ungeweekend, og en 
af dagens aktiviteter er ’bridgewalking’ på 
den gamle Lillebæltsbro. Da vi havde gået 
en tredjedel af turen, forsvandt min utryg-
hed, og jeg nød udsigten over vandet og na-
turen sammen med de andre og lyttede til 
guidens fortællinger om byggeriet af broen. 

Masser af brugbar viden  
– og hygge!
Udover ’bridgewalking’ bød weekenden 
også på et besøg af Nyreforeningens so-
cialrådgiver, Jan Jensen. Han havde na-
turligvis ’en socialfaglig vinkel på’, og vi fik 
drøftet mange relevante emner omkring 
vores sociale rettigheder i forhold til ud-

dannelse, jobsøgning, arbejdsliv, merud-
gifter m.v., hvilket var brugbart for mange 
af deltagerne.

Aftenerne brugte vi som sædvanlig på 
hygge med alt for mange snacks samt le-
gen ’Mafia’, som er ved at være fast inven-
tar på vores ungeweekender. Der var en 
håndfuld, der tog en lille tur i byen lørdag 
for at få et par øl, og de endte på en ka-
raokebar med dansegulv, hvilket lød til at 
have været ret sjovt. 

Alt i alt havde vi igen igen, 
igen en mega hyggelig og sjov 
ungeweekend! 

.....................Her ses hele det modige hold unge højt 
til vejrs på den gamle Lillebæltsbro.

”Der var flere, der 
fortalte, at det var 

en overvindelse for 
dem at tage med 

derop, men at de var 
glade for, at de var 
kommet med op og 
gav, lige som mange 
af de andre, udtryk 
for, at det var en fed 

oplevelse”.

Næste ungeweekend bliver d. 6. til  
8. april 2018, hvor vi har planer om 
at have fokus på et psykologisk tema. 
Vi vil være så glade for at have DIG 
med, så kom med næste gang.
Tilmeld dig på jj@nyre.dk eller kon-
takt Nyreforeningen for at høre mere.

Vi glæder os til at se dig!

Kom med til unge-
weekend i april!
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NÅR MOR ELLER FAR ER NYRESYG 
Hvor og hvornår: 
Dayz Søhøjlandet i Gjern. Kristi  
Himmelfartsferien fra torsdag  
den 10. maj kl. 11 til søndag den  
13. maj kl. 13. 

Kom med på et spændende kursus, som både giver faglig viden og mulighed for erfa-
ringsudveksling, og som samtidig kan give dig et større socialt netværk.

Formålet med kurset er at give familier, hvor mor eller far er nyresyg eller har en urin-
vejssygdom, indsigt i og viden om, hvordan man som forælder bedst muligt informerer 
sine børn om sygdommen: Hvilke følelser og reaktioner opstår der hos børn og voksne? 
Hvordan tackler børn og unge forældres sygdom?

Familien får information om nyresygdomme/urinvejssygdomme og behandling, samt 
mulighed for at møde andre familier i samme situation. Der vil være masser af sociale 
og sportslige aktiviteter for hele familien. 

Pris og tilmelding:  
500 kr. for voksne og halv pris for børn og unge under 18 år. 0-3 årige er gratis. Det er et 
krav for at kunne deltage i kurset, at alle i familien er medlem af Nyreforeningen.

Tilmeld dig senest 15. februar 2018.

TEMADAG FOR  
KREDSBESTYRELSES- 
MEDLEMMER 
Hvor og hvornår: 
Sekretariatet i Høje Taastrup,  
Lørdag den 17. marts 2018.

Temadagen henvender sig til alle Nyre- 
foreningens kredsbestyrelsesmedlemmer.  
På temadagen skal vi arbejde med  
følgende emner: 
•  Den nye persondataordning,  

herunder dens betydning og  
konsekvenser for Nyreforeningen og  
lokalkredsenes arbejde 

•  Kredssamarbejde
•  Kommunikation, herunder  

Facebook
•  Frivillighed

Pris og tilmelding:  
Det koster 125 kr. at deltage i temadagen. 

Tilmeld dig senest 20. februar 2018.

KURSER

Nyreforeningens kursustilbud i 2018:  

Få masser af viden og gode oplevelser  
med Nyreforeningen!
Så er kursuskataloget for 2018 klar, og det er spækket med viden, godt samvær og underholdning. 
Gå ikke glip af en oplevelse for livet. Tilmeld dig allerede nu til et af vores fantastiske kurser.

Hvor og hvornår: 
Dayz Søhøjlandet i Gjern. Søndag den 14. oktober kl. 11 til onsdag 
den 17. oktober 2018.

Kurset henvender sig til nyresyge børn, deres forældre og raske 
søskende. 

På kurset får man mulighed for at være sammen med ligestillede, 
udveksle erfaringer og få faglig information af psykolog, læger, 
socialrådgiver og andre fagpersoner, der har stor erfaring med 

nyresyge børn og deres familier. Der vil være masser af sociale  
og sportslige aktiviteter for hele familien. 

Pris og tilmelding: 
1800 kr. for voksne og børn over 12 år. Børn under 12 år 1200. 
Kursusgebyret kan søges dækket i din bopælskommune, som en 
merudgift i henhold til Servicelovens § 41. Forældrene skal være 
medlem af Nyreforeningen.

Tilmeld dig senest 15. juli 2018.

Familiekursus:  
FAMILIER MED NYRESYGE/KRONISK URINVEJSSYGE BØRN
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Kom med på de  
fantastiske  
ungeweekender!

I 2018 afholdes der to ungeweekender, 
henholdsvis i april og i oktober. Alle nyre-
syge i alderen 18 til 30 år kan deltage, og 
det er gratis, men du skal være medlem 
af Nyreforeningen. Weekenderne afhol-
des centralt i Danmark.

Ungeweekenderne har altid et tema, og 
det bliver offentliggjort senere. Men pri-
mært handler weekenderne om at møde 
andre unge og have det sjovt. Hvis det 
er din første ungeweekend, og du ikke 
kender nogen andre, så er du ikke den 
eneste. Vi glæder os til at se dig! 

Meld dig allerede nu ind i de unges 
Facebookgruppe (Ung – Unge med nyre-
sygdommes grupper), og lær de andre at 
kende, inden du skal med på ungeweek-
enden.

Ungeweekend 6. til 8. april 2018:  
Tilmeld dig senest 5. marts 2018.

Ungeweekend 6. til 8. oktober 2018:  
Tilmeld dig senest 3. september 2018.

.....................UngeweekendTEMADAGE FOR ALLE MEDLEMMER  
NYRESYGE, PATIENTER, PÅRØRENDE  
OG DONORER
Som noget nyt afholder Nyreforeningen i 2018 to temadage: 
24. februar i Høje Taastrup og 6. oktober i Vejle, begge dage fra kl. 9.30 til 17.  
Herefter er der middag.

Temadagene har samme kursusprogram, hvor der er fokus på 4 emner: ’pårø-
rende’, ’ny med nyresygdom’, ’livet er en gave’ (for donorer/modtagere samt 
nærmeste pårørende) og  ’døjer du med nyresten?’. Læs mere om hvert tema 
længere nede. Du vælger dig ind på ét af de 4 emner og er i workshop fra  
kl. 10.15 til 14.00, herefter er der fælles oplæg for alle med følgende program:
•  Oplæg ved psykolog: Hvordan lever man med nyresygdom, og hvad gør det  

ved de på pårørende? 
•  Oplæg ved socialrådgiver: Dine sociale rettigheder.
•  Oplæg ved klinisk diætist: Sund kost for alle, med fokus på nyresyge.

Læs mere om kursusprogrammet og de enkelte workshops på www.nyre.dk/kurser

Pris og tilmelding:  
Det koster 125 kr. at deltage i temadagen, og hvis du ønsker at deltage i  
middagen efter temadagen, er prisen i alt 250 kr.

Temadagen 24. februar 2017 har tilmeldingsfrist senest 30. januar 2018.
Temadagen 6. oktober 2018 har tilmeldingsfrist senest 3. september 2018.

PÅRØRENDE 
Hvordan er det at stå på sidelinjen? Hvordan får vi en hverdag til at fungere som 
pårørende? På kurset vil der være historier fra hverdagen og fokus på livskvali-
tet, samt faglige oplæg, gruppearbejde og erfaringsudveksling.

NY MED NYRESYGDOM 
Hvordan fungerer nyrerne, og hvad sker der, når man bliver nyresyg, fysisk og 
psykisk? Hvad er behandlingsmulighederne, herunder dialyseformer og trans-
plantation? Hvordan håndterer du din nyresygdom bedst muligt, så du kan leve 
et godt og aktivt liv? Der er faglige oplæg ved læge, erfaren nyrepatient, og der 
vil være mulighed for erfaringsudveksling.

LIVET ER EN GAVE - AT GIVE OG MODTAGE EN NYRE 
Kurset henvender sig til donorer og modtagere (herunder kommende) samt til 
nærmeste pårørende. I får ”historien bag donation”, hvordan donor udvælges, 
proceduren ved donation, efterbehandling og de psykiske aspekter. Der er fag-
lige oplæg ved læge/sygeplejerske og af en nyredonor og modtager, og der vil 
være rig mulighed for at tale med andre i samme situation.

DØJER DU MED NYRESTEN? 
Temadagen henvender sig til mennesker med hyppige nyrestensanfald og deres 
pårørende. Der er fokus på, hvad der betyder for et menneske at leve med hyp-
pige smertefulde nyrestensanfald. Der er faglige oplæg ved læge og sygeplejer-
ske, og der vil være rig mulighed for at erfaringsudveksle med ligestillede.

Tilmelding til alle kurser skal ske  
til souschef og socialrådgiver  
Jan Jensen på telefon 50 93 59 50 
eller jj@nyre.dk, skriv kursets  
navn i emnefeltet. 

Du er også altid velkommen  
til at kontakte Jan, hvis du  
ønsker mere information om  
et bestemt kursus.

TILMELD DIG HER
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GENERELT OM NYREFORENINGENS KURSER
 
Det er en betingelse for at deltage i temadag eller kurser,  
at man er medlem af Nyreforeningen.

Temadage koster 125 kr. pr. person

Weekendkurser i dobbeltværelse koster 350 kr. pr. person 

Weekendkurser i enkeltværelser koster 500 kr. pr. person

Familiekurserne har særskilt pris

Ungdomskurserne er gratis

Tilmeldingerne er bindende. Ved afbud under en måned fra start af 
kursus  
eller temadag får man ikke tilbagebetalt deltagergebyret.

Kursusprogrammer annonceres på  www.nyre.dk/kurser 
Der tages forbehold for ændringer.

Medlemskursus: 
FOKUS PÅ  
PARFORHOLDET
Hvor og hvornår: 
Den 1. til 2. september 2018 på Fyn. 

Kurset henvender sig både til par og enlige. 
På nænsom vis gennem oplæg af fagperso-
ner og gruppediskussioner, tager vi fat på de 
udfordringer, som kan opstå, når nyresyg-
dom rammer familien og dermed også par-
rets samliv. Der vil være fælles oplæg for alle 
deltagere og emner, som henvender sig til 
enlige og til par. Som det er kendetegnende 
ved Nyreforeningens kurser, er der også sat 
tid af til en god oplevelse med plads til smil 
og latter.

Pris og tilmelding:  
350 kr. per person. Tilmeld dig senest  
1. august 2018.

Hvert år er der mennesker, der giver deres ene nyre væk, så en anden kan 
få glæde af den. Dem fejrer Nyreforeningen på vores donordag lørdag den 
13. oktober 2018 fra kl. 14 til 20 på Signatur i Nyborg. 

Læs mere på hjemmesiden og i kommende udgivelser af Nyrenyt.

Pris og tilmelding:  
Gratis! Tilmeld dig senest den 10. september 2018.

Vi hylder de levende donorer

KURSER
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FORSKNING

Et vanddrivende lægemiddel har vist sig at for-
bedre overlevelsen for patienter med hjertesvigt 
– men hvad har det at gøre med transplante-
rede nyrer? Et stort forskningsprojekt er i fuld 
gang med at afdække, om midlet kan bidrage til 
at bevare funktionen af transplanterede nyrer.

I 2014 blev Line Aas Mortensen, klinisk 
assistent, ph.d. studerende, tildelt et le-
gat fra Nyreforeningens Forskningsfond 
til et projekt om bevarelse af transplan-
terede nyrer på Odense Universitetsho-
spital. Godt fire år inde i projektet er det 
nu blevet udvidet til at inkludere Kolding 
Sygehus, Rigshospitalet og Skejby, og 
projektperioden er forlænget. Inden for 
nefrologien er der ikke mange projekter, 
der er landsdækkende eller går på tværs 
af regioner, så det er stort for en klinisk 
undersøgelse.

Men forventningerne er også store. For-
skerne skal nemlig undersøge, om funkti-
onen af transplanterede nyrer kan bevares 
bedre - ved hjælp af et velkendt vanddri-
vende lægemiddel, kaldet spironolakton.
”Vi ved, at det her vanddrivende mid-
del øger overlevelsen hos patienter med 
hjertesvigt. Grunden til, det er interes-
sant i forhold til transplanterede nyrer, er, 
at noget tyder på, at midlet kan mindske 
dannelsen af bindevæv i flere typer væv. 
Bindevæv spiller netop en rolle i forbin-
delse med aftagende funktion i transplan-
terede nyrer. Drømmescenariet er, at vi 
med denne behandling kan forlænge ny-
rernes levetid betragteligt og på den måde 

udskyde tiden til, at det bliver nødvendigt 
med dialyse eller en ny transplantation,” 
forklarer Line Aas Mortensen.

Bindevæv sænker 
nyrefunktionen 
Der er mange årsager til, at en trans-
planteret nyre kan svigte, blandt andet 
afstødning. For at forhindre afstødning 
får de fleste transplanterede patienter im-
mundæmpende behandling, og det har 
mindsket antallet af akutte afstødninger 
betydeligt igennem de seneste mange 
år. Desværre er langtidsoverlevelsen af 
transplanterede nyrer ikke tilsvarende 
forbedret. Det håber Line Mortensen og 
de øvrige forskere på projektet at kunne 
ændre på.

”Det er fortsat et stort problem, at funk-
tionen af transplanterede nyrer gradvist 
falder. Det kan der være mange grunde 
til. Men årsagen til, at nyrerne på længere 
sigt holder op med at virke, er, at der dan-
nes mere og mere bindebæv i dem,” for-
klarer Line Mortensen og fortsætter:
”Det er den udvikling, vi håber, spirono-
lakton kan hæmme. Midlet modvirker 
hormonet aldosteron, som ser ud til at 
have en nøgleposition i udvikling af bin-

devæv og i skade af blodkar hos menne-
sker. Det er ved at blokere for dannelsen 
af bindevæv, vi håber på at forlænge leve-
tiden på de transplanterede nyrer.”

Eksperimentelle dyreforsøg har vist, at 
immundæmpende behandling givet sam-
men med spironolakton forbedrede ny-
refunktionen hos rotter markant. Det er 
samme positive effekt, forskerne håber at 
se hos patienterne i studiet. 

170 patienter skal igennem 
undersøgelsen
Det lyder måske, som om gennembrud-
det ligger lige om hjørnet – men der er en 
del år endnu, før resultaterne kan komme 
nyrepatienter til gode.

”Bindevævsdannelse tager mange år, der-
for er vi nødt til at behandle i mange år for 
at kunne se en effekt. Da det er langtids-
overlevelsen af nyrerne, vi gerne vil un-
dersøge, kommer der altså til at gå mindst 
4-5 år, før vi kan se, om behandlingen kan 
forbedre levetiden på nyrerne.”

Hele 170 patienter skal igennem projek-
tet i løbet af perioden. Projektet startede i 
2013, og hver patient deltager i 3 år.

STORT FORSKNINGSPROJEKT:  
Kan vanddrivende middel  
forbedre levetiden for 
transplanterede nyrer?

AF PUK HOLM HANSEN, KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Projektbioanalytiker Liselotte Buus  
Sommer håndterer blodprøver fra dagens 

projektbesøg, før de skal i fryseren.
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Skelsættende dom  
kan betyde erstatninger 
i millionklassen

Har du mistet en nær pårørende til en syg-
dom, og har vedkommende i forbindelse 
med sygdomsforløbet fået en patient-
skade, der har forkortet vedkommendes 
levetid mere end forventeligt som følge af 
grundsygdommen? Så er det en god idé 
snarest at undersøge, om du kan søge er-
statning for fremrykket død.

Den hidtidige praksis på området har væ-
ret, at man ikke kan søge erstatning for en 
patientskade, hvis patienten uanset ville 
være afgået ved døden af grundsygdom-
men. Men en ny dom afsagt ved Østre 
Landsret i maj ændrer nu på det.
”Den her dom betyder, at hvis man på en 
eller anden måde får en patientskade, der 
resulterer i, at man måtte afgå, før man el-
lers ville være død ved en korrekt behand-
ling, så kan pårørende efterladte få erstat-
ning - også selvom patienten uanset ville 
dø af grundlidelsen. Det er en helt anden 
vinkel på dødserstatningssager,” forklarer 
advokat Søren Kroer, som har ført den 
pågældende sag på vegne af efterladte, og 
fortsætter:
”Det er en af de mest vidtgående domme, 
der er kommet i nyere tid inden for pa-

tientskader, og den har en betydning for 
rigtigt mange andre alvorlige patientska-
desager. Muligheden for dødsfaldserstat-
ning er blevet markant bedre, så jeg vil 
opfordre alle til at søge, hvis man har en 
mistanke om, at der er grundlag for at få 
erstatning,” understreger Søren Kroer.
Samtidig vil beløbstørrelsen på en sådan 
erstatning være af et helt andet omfang, 
læs mere længere henne i artiklen. Hvis 
man overvejer at søge erstatning, bør 
man dog ikke vente med at handle.

Kom hurtigt i gang med at søge 
erstatning eller genoptagelse 
I øjeblikket forsøger kammeradvokaten 
nemlig at få sagen til Højesteret for at 
omgøre afgørelsen, og det afventes, om de 
får lov til det, eller om de skal indrette sig 
efter dommen for nuværende.

”Vi kæmper for, at sagen ikke skal i Hø-
jesteret, men sandsynligvis kommer den 
det, og så må vi håbe, at vi kan få stad-
fæstet dommen. Mens sagen afventer, så 
er det vores opfordring, at alle som har 
den mindste tvivl om, hvorvidt de kunne 
være omfattet, genanmelder deres sag, 

søger den genoptaget eller kontakter en 
advokat.”
Søren Kroer forklarer, at myndighederne 
opererer med en forældelsesregel på tre 
år, og hvis der skal gå yderligere to år på 
at få Højesterettens afgørelse, så risikerer 
nogle sager at blive ramt af forældelses-
reglen.

Erstatninger i millionklassen
Patientskademyndighederne har i deres 
ansøgning til Procesbevillingsnævnet 
vurderet, at en stadfæstelse af dommen 
vil have den konsekvens, at der skal ud-
betales erstatninger for anslået 71.000.000 
kr. i sager, de skal genoptage. Herudover 
har de anslået, at der årligt (fremadrettet) 
skal udbetales over 25.000.000 kr. i erstat-
ning til efterladte. Heri er ikke medtaget 
erstatninger til efterladte børn, som altså 
kommer oveni.

Generelt har dommen meget store erstat-
ningskonsekvenser for den enkelte pa-
tient/pårørende, idet den for en typisk sag 
vil ændre erstatningen fra en meget lille 
mén-udbetaling (eller ingen udbetaling!) 
til typisk et millionbeløb. I den omtalte 

Det er nu, man skal i gang med at søge erstatning for fremrykket død, hvis 
man som efterladt har mistanke om, at der er grundlag for at søge. Hidtil  
har man ikke kunnet søge erstatning i sager om fremrykket død – det  
ændrer en ny dom nu på, og det kan få betydning for mange andre sager.

NYHEDER
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landsretsdom vil en stadfæstelse betyde 
en forhøjelse af enkens erstatning fra 
22.000 kr. til mere end 1 million kr.

Om den skelsættende dom
I den pågældende sag fra Østre Landsret 
blev en enke givet fuldt medhold i erstat-
ningssagen vedrørende tabet af hendes 
mand grundet en forsinket kræftdiag-
nose. 
I 2010 døde manden af sin grundsygdom, 
som var kræft. Men undervejs i sygdoms-
forløbet udviklede manden en ny kræft-
form - og da reagerede lægerne ikke kor-
rekt på symptomerne på den ny sygdom. 
Det resulterede i en forsinket diagnose og 
en forringet livsprognose til følge – man-
den kunne have levet op til flere år længe-
re, hvis lægerne havde reageret korrekt på 
symptomerne på den nye kræftsygdom.

Hidtil har myndighederne i spørgsmål 
om dødsfald og patientskader haft fokus 
på, om afdøde ville have overlevet eller 
ej – ikke på hvor meget længere vedkom-
mende kunne have levet. Dermed gør 
den ny dom op med mangeårig praksis på 
området for patientskademyndighederne.

”Mens sagen 
afventer, så er det 
vores opfordring, 

at alle som har den 
mindste tvivl om, 
hvorvidt de kunne 

være omfattet, 
genanmelder 

deres sag, søger 
den genoptaget 
eller kontakter 

en advokat,” siger 
advokat Søren Kroer 

fra Kroer/Fink 
Advokater.

ER DU I TVIVL,  
OM DU KAN SØGE  
ERSTATNING? 

I alle sager, hvor en patientskade 
har medført et fremrykket døds-
faldstidspunkt (dage, uger, må-
neder eller år), og hvor patienten 
uanset ville dø af grundlidelsen, 
kan man nu få fuld dødsfaldser-
statning.

Det kan dreje sig om en forsinket 
diagnose eller en hvilken som helst 
anden skade, som har betydning 
for en patients livsprognose.

Selvom man er pensionist, er 
der stadig dødsfaldserstatning – 
også selvom afdøde ikke havde et  
arbejde, hvis efterladte er æg-
tefælle. Stadig i tvivl? Så er du  
velkommen til at kontakte advokat  
Søren Kroer på 71 99 29 29 eller  
kontakt@kroerfink.dk
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Gør som 2000 andre og 
kom på en dejlig ferie  
med Nyreforeningen.  
Jan Rishave, Landsfor-
mand, fortæller her om 
Rejseudvalgets aktuelle  
arbejde og planer for  
rejser i 2018.

Nyreforeningen har i 14 år arrangeret 
rejser, og det har været en succes. Vi har 
i den tid haft mange glade og tilfredse 
gæster, og gennem årene har vi haft om-
kring 2000 med på vores ferierejser.

Der har været størst efterspørgsel på rej-
ser til sol og varme, hvilket har bevirket 
at Kreta og Tenerife har været målet for 
mange rejser. Destinationerne Mallorca 
og Rhodos har vi brugt flere gange, og 
mange andre spændende feriemål har 
været prøvet en enkelt gang. Storbyferier 
har ligeledes været på programmet en del 
gange. Da vi har fået nogle udfordringer 
med tilrettelæggelsen af rejserne, har vi 
været nødt til kun at gennemføre to rej-
ser i 2017, de gik til Mallorca og Tenerife. 

I 2018 planlægger vi også to rejser. Vi 
regner med at kunne komme til Mallor-
ca i maj og Kreta i september/oktober. 
Hvis det ikke lykkes med turen til Kreta, 
så vil vi igen forsøge at tage til Tenerife i 
november. 

Hvad dækker priserne over? 
Det er desværre blevet sværere og svæ-
rere at arrangere rejserne. Mange dialy-
seklinikker vil ikke mere tage det euro-
pæiske sygesikringsbevis EHIC, der er 
nødvendigt, hvis regionerne skal betale 
dialyserne. Det er ikke svært at finde 
gode dialysepladser, hvis man selv vil 
betale for dialyserne… 

Nyreforeningens rejser er blevet dyrere 
end tidligere. Det skyldes, at medicinal-
virksomheden Gambro ikke støtter rej-
serne mere. Den merpris, man betaler 
for at rejse med Nyreforeningen, dækker 
udgifter til medrejsende sygeplejersker 
og rejseledere. Såvel sygeplejersker som 
rejseledere er frivillige, men får deres 
udgifter dækket. Foreningen betaler des-
uden en medarbejder, som blandt andet 
er ansat til at klare det administrative 
ved rejserne, hvilket ikke indgår i prisen.

Vær opmærksom på forsikring
Man skal også være opmærksom på for-
sikringer. I dag vil det være klogt for alle 
at tegne en rejseforsikring, der dækker 
for hjemtransport og ekstra ophold på 
feriestedet ved sygdom. Kronisk syge 
skal forhåndsgodkendes, for at forsikrin-
gen går ind og dækker udgifterne. Man-
ge kan forhåndsgodkendes, dog ikke for 
deres grundsygdom. Det betyder fx, at 
dialysepatienter ikke er dækket, hvis der 
opstår fistelproblemer, og patienten skal 
hjem.

Tag med Nyreforeningen  
på ferie i 2018

REJSER

HVORDAN KOMMER 
MAN MED PÅ EN REJSE?

Vi annoncerer om kommende 
rejser på www.nyre.dk/rejser, og 
ved plakatophæng på dialyseaf-
delinger, når rejserne er planlagt. 
Ønsker du at få besked, så snart 
en ny rejse annonceres, så send 
en mail til mail@nyre.dk og skriv 
i emnefeltet ’Nye rejser’. Så vil du 
modtage en nyhedsmail fra os, 
når der er en ny rejse.
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Udbetalte
patientskadeerstatninger 
fredes

Det er sket, efter Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer har rejst 
problematikken. Aftalen kommer, fordi regionerne i stigende grad er begyndt at 
anke afgørelser, hvor patienter allerede har fået udbetalt penge for fejlbehandlinger 
i det danske sundhedsvæsen.

Igangværende eller afgjorte sager får ikke glæde af ændringerne 
Der har været en hel del sager, hvor syge mennesker, lang tid efter de har fået ud-
betalt erstatningen, bliver mødt med krav om at tilbagebetale pengene, hvis Anke-
nævnet for Patienterstatningen underkender erstatningen. Får en patient tilkendt 
erstatning, udbetales den typisk portionsvis – eksempelvis for méngrad, tabt ar-
bejdsfortjeneste, samt svie og smerte. I dag risikerer patienten, at alle de udbetalte 
”portioner” skal betales tilbage, hvis Ankenævnt underkender erstatningen i bare 
en af dem. Det gælder, uanset hvem der anker.

Det er det, den ny aftale skal gøre op med.
Den nye aftale gælder dog først i sager, der opstår, efter loven er færdigbehandlet i Fol-
ketinget i løbet af efteråret. Patienter med igangværende eller allerede afgjorte sager får 
dermed ikke glæde af ændringerne.

Nyreforeningen kan hjælpe dig med dine sociale rettigheder
Nyreforeningen er meget glad for den nye aftale. Har du spørgsmål om ordningen 
eller om alt muligt andet relateret til dine sociale rettigheder i forbindelse med fx 
sygdom, sundhed, arbejde og økonomi, kan du kontakte Nyreforeningens social-
rådgiver Jan Jensen på telefon 50 93 59 50.

Patienter, der har fået erstatning udbetalt fra Patent- 
erstatningen, skal ikke længere tilbagebetale udbetalte 
erstatninger, hvis regionen anker sagen og får medhold. 
Det har et enigt Folketing besluttet og derfor indgået  
en ny aftale om patienterstatninger.

DINE RETTIGHEDER

AF JAN JENSEN, SOCIALRÅDGIVER

Jan Jensen er socialrådgiver i 
Nyreforeningen. Du kan kontakte 
ham, hvis du har spørgsmål om 
dine rettigheder, på jj@nyre.dk 
eller tlf. 50 93 59 50.
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Det er så forløsende at komme i kontakt med andre, der forstår, hvad man 
går igennem. Her kan du læse om to muligheder for at komme i kontakt 
med andre, der har sygdom inde på livet: appen coRelate og Nyrelinjen.

Del de svære tanker med andre 
via appen coRelate
coRelate er en gratis app, der hjælper ligesindede patienter  
og pårørende med at finde hinanden, så man ikke behøver at 
være alene med de svære tanker, bekymringer eller spørgsmål. 
Nyreforeningen har deltaget i udviklingen af coRelate.

Gennem coRelate kan man dele en tanke med andre, der har samme 
interesser. Det er helt enkelt. Man downloader appen, opretter en bru-
gerprofil og skriver et indlæg. Til indlægget tilføjer man relevante søgeord 
eller ’tags’ - så vil dit indlæg dukke op, når andre søger på samme ord. Vil 
du for eksempel dele dine bekymringer om at blive transplanteret, kan 
du skrive dit indlæg og ’tagge’ det med ”bekymring” ”nyre” ”transplanta-
tion”. Du bestemmer helt selv, hvilke ord der passer bedst. Man kan også 
chatte med andre direkte. Det er muligt at være anonym i coRelate. 

coRelate gør det nemt at finde nogen at tale med, der forstår den situa-
tion, man er i. Om man søger en, der har mærket sygdommen på egen 
krop, eller en der ved, hvordan det føles at stå på sidelinjen som pårøren-
de. Det kan også være en hjælp at tale med andre, mere erfarne patienter 
eller pårørende, der er længere fremme i forløbet end en selv. 

Appen blev lanceret i foråret 2017. Download ved at søge på ’coRelate’ i 
AppStore. Appen er på vej til GooglePlay. Læs mere på www.corelate.org

Det nytter at tale med andre

GODE RÅD

Ring til Nyrelinjen 
Karen Marie Riis, formand for pårørendeudval-
get, er glad over at erfare, at flere og flere på-
rørende henvender sig til udvalget for at drøfte 
de problemer, man kan opleve som pårørende 
til en nyresyg. Hun fortæller her, hvorfor det 
nytter at tale med andre.

Under et sygdomsforløb er det naturligt, at patienten 
er i centrum, bliver lyttet til af lægen og taget alvor-
ligt, heldigvis for det. Men vi er mange pårørende, 
der står på sidelinjen.

Pårørende skal have drivkraft, for at en hverdag kan 
hænge praktisk sammen. Mange daglige gøremål bli-
ver mere besværlige, fordi der kan være flere hensyn 
at tage. Vi skal også forklare familiemedlemmer, ven-
ner og kollegaer, hvilke konsekvenser nyresygdom-
men har for familie og arbejdslivet - og hvorfor det 
kan være nødvendigt at tage med, når ens kære skal 
til lægelige samtaler af den ene eller anden art. 

Alt dette er vi mange pårørende, som lever med i 
dagligdagen, og nogle gange kan hverdagens proble-
mer blive uoverskuelige. Jeg bliver ofte ringet op af 
pårørende, som har brug for at ”læsse af” eller blive 
bekræftet i, at den indsats man gør, er god nok, men 
også forståelse og gode råd til, hvordan man kommer 
videre. Jeg er ikke psykolog, det lader jeg op til fagfol-
kene, men jeg ved af erfaring, hvordan det er at være 
pårørende og skulle få livet til at hænge sammen på 
bedste vis.

Langt de fleste pårørende, jeg har haft kontakt til, har 
været glade for at tale med andre i samme situation. 
De har fundet nyt overskud, og flere ønsker efterføl-
gende selv at bidrage i pårørendegrupper, som hel-
digvis findes i flere lokalforeninger. Det er tydeligt for 
mig, at det nytter at tale med andre.

Find en at ringe til på www.nyre.dk/nyrelinjen
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Leder du efter feriedialyse?  
Få den på skønne Fanø

Klinikken har fået en rigtigt god opstart, 
og der har været et flot antal bookinger. 
Her fortæller Birgit fra Viborg om sine 
oplever med feriedialyse på Fanø.

Min sommerferie på Fanø 
Når vi som dialysepatienter skal på ferie, 
skal det jo helst foregå i god tid med plan-
lægningen. Og da jeg havde hørt fra et par 
sygeplejersker, at der var startet et nyt dia-
lysecenter på Fanø, som Nyreforeningen 
stod bag, vidste jeg, hvor min ferie skulle 
holdes.

Jeg ringede til Fanø for at høre, om det 
kunne lade sig gøre at komme i dialyse 
i starten af juli måned. Jeg talte i telefon 
med en utroligt flink mand, der hed Per 
Eggert. Vi aftalte 4 dialyser i perioden, 
som efter ønske blev om morgenen.

Da vi kom til Sundhedshuset, hvor dia-
lysecenteret ligger, var det omme bag i 
gården, at man skulle gå ind. Der var fint 
med skilte, og jeg kunne se, at der var an-
dre kontorer i bygningen, men dialysen 
var nem at finde. Jeg satte mig i et lille 
venteværelse, og så kom der en mand og 
præsenterede sig som Per Eggert. Jeg blev 
noget overrasket, for jeg havde nok ventet 
en person i hvid kittel, vel nærmest som 
på et sygehus, men denne høje mand var 
iklædt shorts og sommerskjorte. 

Rare omgivelser
I selve rummet var der to stole, som vi 
kender det ved vores dialyse i Viborg, 
med to maskiner, man kunne kobles til. 
Der var indrettet et lille køkken med 
nogle kontormøbler og diverse ting, der 
skulle bruges. Man føler sig rigtig godt 

tilpas i de omgivelser, der er indrettet 
til dialysen, og Per lavede kaffe til os og 
smurte et rundstykke, med hvad der nu 
var i køleskabet af pålæg og ost. 

Hvis man ønsker at benytte sig af dyne, 
tæppe eller puder under dialysen, skal vi 
selv medbringe det, da de ønsker at holde 
udgifterne nede. Det synes jeg er ok, for vi 
er jo trods alt på ferie, når vi kommer. Per 
klarer alt lige fra kaffebrygning til rengø-
ring og vask af diverse i kælderen, og det 
fungerer fint.

Jeg havde nogle rigtigt gode dage på Fanø, 
og jeg kan varmt anbefale at benytte jer 
af dialysecentret, når I holder ferie, og 
forhåbentlig støtte det, så vi kan beholde 
stedet, som Nyreforeningen så fint har 
støttet op om at få etableret.

Nyreforeningen overtog i foråret en ny dialyse- 
klinik, så vi nu også kan tilbyde feriedialyse på Fanø.  
Fanø Dialyseklinik er beliggende i det moderne  
og velfungerende Sundhedshus i Nordby på Fanø,  
hvor behandlinger og sundhedsydelser er samlet  
på ét sted.

”Jeg blev noget overrasket, for jeg 
havde nok ventet en person i hvid 
kittel, men denne høje mand var 
iklædt shorts og sommerskjorte,” 

beretter Birgit om mødet med 
koordinerende sygeplejerske Per 

Eggert, der driver klinikken.

BOOK FERIEDIALYSE 

Book din dialyse allerede nu  
på fanoe@nyre.dk 

Læs mere om dialyseklinikkerne 
Fanø og Skallerup på  
www.nyre.dk/ferie

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

Do you speak English? 

Hvis du har rigtigt gode engelskkundskaber - læser og skri-

ver ubesværet på engelsk - og har lidt tid til overs, har vi et 

spændende frivilligt job til dig!

Der er stor efterspørgsel på, at Nyreforeningens pjecer og in-

formationsmateriale bliver oversat til engelsk. Nyreforenin-

gen har derfor planer om, at en del af informationsmaterialet 

på hjemmesiden og de mest anvendte pjecer bliver oversat. 

Udover gode engelskkundskaber skal du også gerne have et 

vist kendskab til nyresygdomme og behandlingsmuligheder.

Oversættelsesopgaverne kan du klare hjemmefra, men vil du 

hellere arbejde fra Nyreforeningens sekretariat, er du også 

velkommen til det. For at høre mere kontakt Souschef Jan 

Jensen på telefon 50 93 59 50.

Kom med i et udvalg og  
få gode oplevelser! 

Som medlem af et udvalg/arbejdsgruppe bliver du en 

del af et fællesskab og får del i et spændende arbejde, der 

gør en forskel for nyresyge i Danmark. Lige nu mangler 

vi især medlemmer til kursusudvalget og til redaktions-

udvalget, som laver medlemsmagasinet Nyrenyt. 

Kontakt os på tlf. 43 52 42 52 eller mail@nyre.dk for at 

høre mere om, hvordan det er at være med i et udvalg.

Arkivnisse søges 
Nyreforeningen får jævnligt hen-
vendelser fra medlemmer og fag-
personer, som efterspørger artik-
ler, der har været i vores magasin 
Nyrenyt for år tilbage. Nyrefor-
eningen søger derfor en frivillig 
til at udarbejde en oversigt over 
bragte artikler i Nyrenyt.

Dertil søger vi også en frivillig til 
at udarbejde en oversigt over de 
forskningsprojekter, som Nyre-
foreningens Forskningsfond har 
givet penge til.

Opgaven vil du kunne klare 
hjemmefra, men vil du hellere 
arbejde fra Nyreforeningens se-
kretariat, er du også velkommen 
til det. For at høre mere kontakt 
Souschef Jan Jensen på telefon  
50 93 59 50.

OPSLAGSTAVLEN
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Forretningsudvalget
Landsformand
Jan Rishave 
Tlf.: 28 90 93 14
E-mail: jan.rishave@gmail.com
Næstformand
Malene Madsen
Tlf.: 40 52 56 62
E-mail: malenejm@gmail.com
Solveig Lauridsen  
Tlf.: 30 56 20 55
E-mail: sysol@sol.dk
Karin Wermuth 
Tlf.: 31 23 37 35 
E-mail: trunte-1973@hotmail.com
Bent Nielsen  
Tlf.: 45 82 14 00
E-mail: bellisbakken@mail.dk
Preben Glue 
Tlf.: 25 63 88 07
E-mail: preben.glue@mail.com
Morgens Bo Birch 
Tlf.: 55 34 41 07  
E-mail: bo-birch@mail.dk  
Jette Thaarup 
Tlf.: 22 81 46 78  
E-mail: jettethaarup@hotmail.com  
Gunner Nielsen
Tlf.: 98 38 33 72
E-mail: gunner.nielsen@gmail.com

Sekretariatet
Direktør
Sven Gerner Nielsen
Direkte nummer: 22 60 20 11
E-mail: sgn@nyre.dk
Souschef + Socialrådgiver
Jan Jensen
Direkte nummer: 50 93 59 50
E-mail: jj@nyre.dk 
Træffes ikke fredag
Kommunikationskonsulent
Puk Holm Hansen
Direkte nummer: 41 19 51 00
E-mail: phh@nyre.dk
Konsulent
Maria Helene Olesen
Direkte nummer: 50 93 59 48
E-mail: mho@nyre.dk
Klinikchef Skallerup dialyse
Birthe Nielsen
Direkte nummer: 50 93 59 41
E-mail: dialyse@nyre.dk
Koordinerende sygeplejerske Fanø dialyse
Per Eggert Larsen
Tlf.: 27 62 67 28
E-mail: fanoe@nyre.dk

Nyreforeningen
Blekinge Boulevard 2 

2630 Taastrup
Træffetid: tirsdag-torsdag kl. 10-15

Tlf.: 43 52 42 52
Giro nr.: 927-2100

E-mail: mail@nyre.dk
www.nyre.dk

Kontaktoplysninger
Nyrelinjen
Har du brug for at tale med en, som kender til hverdagens små og store udfordringer, når 
man er nyresyg, pårørende eller donor? 

Ring til Nyrelinjen og få en snak med en af vores erfarne frivillige. De har tid til at lytte 
og støtte dig, og de deler også gerne ud af egne erfaringer.

Ungekoordinator og transplanteret
Alexander Riis-Nielsen
Tlf.: 27 21 74 35 
Blev nyresyg som ung 
Susanne Larsen
Tlf.: 28 72 71 97 (hverdage efter kl. 15)
Nyrestenspatient 
Allan Nielsen
Tlf.: 22 61 92 42
Nyrestenspatient og transplanteret 
Leila Veith Møller
Tlf.: 86 40 25 74
Pårørende 
Karen Marie Riis
Tlf.: 21 62 08 91
Pårørende og donor 
Anne-Dorthe Frahm
Tlf.: 41 11 81 74 (hverdage efter kl. 18  
og weekend) 
Donor 
Daniella Emilie Siintra
Tlf.: 50 52 48 49 (hverdage)
Transplanteret 4 gange
Ann Bellis Hansen 
Tlf.: 28 89 76 96
Cystenyrer
Preben Glue 
Tlf.: 25 63 88 07 (eftermiddage)
Cystenyrer og transplanteret 
Jan Thøgersen
Tlf.: 61 46 64 27
Alport Syndrom 
Justin Corfitzen
Tlf.: 21 47 87 53
Ukendt, arvelig nyresygdom 
Anne Mette Daa Natorp
Tlf.: 51 94 97 37 (tirsdag og torsdag kl. 16-18)
Stor erfaring med at rejse med dialyse
Jørgen Hansen 
Tlf.: 42 64 63 53

Stor erfaring med at rejse med dialyse
Jette Thaarup 
Tlf.: 22 81 46 78
Mor til nyresyg
Berit Roed
Tlf.: 20 47 82 95
Nyresyg i 9 år og transplanteret
Gunner Nielsen
Tlf.: 98 38 33 72
Nyresyg siden barndommen
Steffie Jørgensen
Mail: steffiebj@gmail.com
Pårørende
Tine Stjernstrøm
Tlf.: 25 30 48 03 eller 60 62 88 86

Læs mere på www.nyre.dk/
nyrelinjen

Foto: Handicaporganisationernes Hus, Danske Handicaporganisationer
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Forbogstavet i hvert svar danner navnet på denne herlige julespise.  
Vi sætter 3 gavekort á 500 kr. på højkant til en valgfri butik.
1.  Hvad er det, man ikke må røre ved i julesangen ’Højt fra træets 

grønne top’?
2. Hvem har skrevet teksten til ’Dejlig er jorden’? (efternavn)
3. Otto Brandenburg sang om denne lille musikalske mus?
4.  Manden bag Jul på Vesterbro Anders Mattesens kunstnernavn  

leder tankerne hen på en middagsret, mange af os spiser til jul?
5. Hvor spiser nissen sin julegrød?
6. Hvor fejrer drengene fra Angora jul?
7.  ’Santa Claus is coming to town’ synger en verdensberømt ameri-

kansk sangerinde? (fornavn)
8.  ’Christmas time’ er indspillet mange gange, blandt andet af  

denne kendte canadiske sanger? (efternavn)
9. Hvor er det, lille Per fra Far til fire er til julebal?
10.  Bob Geldof skrev teksten, og Band Aid har gjort denne julesang  

til en ørehænger?
11. Kendt julesalme skrevet af Grundtvig?

Sådan deltager du i konkurrencen
Send dit svar til mail@nyre.dk eller per post til  
Nyreforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup  
senest den 18. december 2017. Skriv under din  
besvarelse, fra hvilken butik du ønsker gavekort.

Så er du med i konkurrencen om et lækkert gavekort på 500 kr!

Julekonkurrencen  
2017

SÅDAN DELTAGER DU  I KONKURRENCENom et lækkert gavekort!

Så skal  
der gættes  
julemusik!


