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● Hvordan fortæller du børn om nyresvigt?
● Hvor meget hæmodialyse er nok?

TEMA: Pårørende
En mors liv med 
nyresyg datter

Læs om pårørendes  
oplevelser og rettigheder
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Pårørende
I dette nummer af Nyrenyt er temaet på-
rørende. Jeg vælger at se på de pårørende 
fra patientens synsvinkel. Det er nemlig 
vigtigt for os patienter, at der er pårøren-
de til at hjælpe og støtte os. Hvilke for-
ventninger har patienten, og hvilke for-
ventninger har de pårørende. Hvad kan/
skal vi forlange af vore pårørende, hvad 
kan/vil de være med til. 

En del patienter er ensomme og har ingen 
pårørende med mulighed for at hjælpe. 
For dem bliver livet trist og livskvalite-
ten ikke særlig stor. Vi har alle brug for 
venner eller pårørende, som har lyst til 
at være noget for os, nogen der kan lytte, 
snakke og støtte os i hverdagen og gen-
nem kriser.

Hvis jeg ser på mit eget sygdomsforløb, 
så var mine forældre, de første pårøren-
de, som kunne hjælpe mig gennem kriser. 
Det var bare ikke muligt, da min mor be-
brejdede sig selv, at hun havde givet syg-
dommen videre til mig. Heldigvis havde 
jeg en fantastisk søster og nogle gode 
venner, der lyttede og hjalp mig i de hår-
de tider omkring dialyse og afstødning af 
nyre. 

Mit behov som patient var at have nogen, 
der kunne lytte og stille spørgsmål, så jeg 
kunne danne mig min egen mening og 
konklusion og derved komme videre. An-
dre patienter har behov for praktisk hjælp, 
f.eks. hjælp til samtaler med kommune og 
læge. De pårørende skal bare huske ikke 

at tage over, hvilket let kan forekomme, 
når patienten har det skidt.

Børn vil gerne beskytte og hjælpe deres 
syge forældre. Børnene er i en helt speciel 
situation, for hvordan takler de en foræl-
ders sygdom. Og skal børn inddrages i 
sygdommen eller er det bedst at beskyt-
te dem og holde dem mest muligt ude af 
sygdomsforløbet. Jeg tror, der er forskel 
på både børn og forældres behov. Man er 
nødt til at tage individuelle hensyn. Der er 
vist ikke noget enkelt svar.   

Patienten har den fysiske smerte, men jeg 
mener, det er sværere at være pårørende 
fordi de har den psykiske smerte. 
  

Hyldest til 
de pårørende
Kære patienter og pårørende – Nyrernes 
Dag 2020 bliver afholdt som en hyldest til 
de pårørende. Tak for det.

At der i de senere år er blevet mere fokus 
på, hvordan pårørende har det både men-
talt og fysisk, er virkelig et skridt i den rig-
tige retning. 

Vi er så heldige at være samarbejdspart-
nere med andre patientforeninger. Sam-
men arbejder vi for bedre juridiske an-
derkendelser og rettigheder til pårørende 
på forskellige områder, såsom undervis-
ningstilbud, pårørendekonsulenter i alle 
kommuner, hospitalsrettigheder til prak-
tisk og psykisk hjælp, samt retten til at del-
tage i en patients besøg på det lægefaglige 
område med lønkompensation.

Men, vejen er stadig lang og mange for-
handlinger ligger og venter på os. Jeg har 
dog troen på, at lykken vil tilsmile os på et 
tidspunkt.

Noget andet, som ligger og lurer i bag-
hovedet, er den kommunikation, som vi 
anvender i det daglige. Jeg er meget ofte 
inde på Facebook for at se, hvad der sker, 
og her finder jeg ofte den gode småsnak 
patienter og pårørende imellem. Hvor er 
det godt, at vi kan bruge hinanden på den 
måde – det gør os måske mindre sårbare 
og vi bliver bevidste om, at vi ikke er alene 
i den situation, vi står i. Jeg har dog sta-
dig svært ved, og bliver også urolig over, 
at mange pårørende efterspørger gode råd 
angående patienten. Råd som man burde 
være orienteret om inden en udskrivelse 

til eget hjem. Jeg tænker selvfølgelig på, 
om patient og pårørende har deltaget i Ny-
reskolen, og hvordan kommunikationen 
har været mellem pårørende og det faglige 
personale. 

At være sammen med ligestillede er SÅ 
godt. 

Jeg vil ønske, at flere af os ville deltage i de 
kurser, som bliver afholdt. Det giver end-
nu mere mod, styrke og viden.

I mine øjne er alle pårørende helte. Vi gør 
et stort arbejde for at få hverdagen til at 
hænge sammen. 

Hvor er det dejligt, at vi dette år bliver hyl-
det for det vi er – nemlig pårørende.

AF KAREN MARIE RIIS
FORMAND FOR PÅRØRENDEUDVALG

AF JAN RISHAVE
LANDSFORMAND, NYREFORENINGEN

LEDEREN
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KORT NYT

Årets European Transplant and Dialysis Sport  
Championship afholdes i Dublin den 2.-9. august
Transplanterede og dialysepatienter kan deltage i sportskon-
kurrencerne. Pårørende er naturligvis velkomne til legene.

Ophold, forplejning og store dele af sportskonkurrencerne er 
på Glasnevin Campus of Dublin City University.

Prisen for at deltage hele ugen er 855 Euro (ca. 6.500 kr.) per person 
i delt dobbeltværelse og 995 Euro (ca. 7.550 kr.) i enkeltværelse.

Prisen dækker; ophold, forplejning, transport til/fra sportsar-
rangementerne, registrering, gallamiddag, og obligatorisk be-
taling til ETDSF.

Hvis du også vil med, så kontakt Marrijanne for yderligere op-
lysninger enten på mail, marrijanne@hotmail.com eller telefon 
20 88 19 66 (bedst efter kl. 17).

Motion for nyrerne 
Nyreforeningen kreds Midtjylland og Fodslaw Viborg laver  

velgørenhedsarrangement til fordel for børn af nyresyge. 

Søndag den 13. september med start fra 
kl. 10-11 på Hald Ege Skole, Egeskovvej 
75, 8800 Viborg, kan man bogstaveligt 
talt komme ud og vandre for nyrerne.

Nyreforeningen har nemlig i samarbej-
de med Fodslaw Viborg lavet et arran-
gement med tre vandreture, hvor over-
skuddet går til børn af nyresyge. Turene 
er på 3, 6 og 12 km, og det koster 25 kr. 
at deltage. 

Overskuddet skal bruges til et familie-
kursus for familier, der har nyresygdom 
inde på livet i dagligdagen.

Vandretur for en dag
Tom Meyer Pedersen (bestyrelsesmed-
lem i Midtjylland) fortæller, at ideen til 
arrangementet opstod på et familiekur-
sus for nyresyge, og da han selv tidligere 
har deltaget i diverse vandreture landet 
over, kom han på at kontakte den loka-

le Fodslaw forening og Nyreforeningens 
kreds Midtjylland, for at indlede sam-
arbejde med dem omkring en gåtur til 
fordel for børn af nyresyge. 

Både Nyreforeningens kreds Midtjyl-
land og Fodslaw Viborg håber på rigtig 
stort fremmøde, så vi vil opfordre folk til 
at snøre vandreskoene og komme ud og 
gå for en god sag.

Sælgerne af  
lodsedler kan  
nu melde sig på  
nyre.dk/lotteri
Lotteriet er en af Nyreforeningens vigtigste  
indtægtskilder, og har derfor stor betydning for  
foreningens indsats overfor nyresyge, pårørende  
og donorer i Danmark. 

Det er som altid muligt at melde sig som sælger  
i form af enkeltpersoner, foreninger eller skole- 
klasser. På nyre.dk/lotteri kan du finde tips og tricks 
til, hvordan du kan øge dit salg af lodsedler samt 
forslag til gode salgssteder. 

1. præmien i år er et rejsegavekort på 100.000 kr. 
til Bravo Tours. Derudover er der flotte gevinster fra 
Matas, Small Danish Hotels, Nibucopenhagen og 
Sport24. 

Salgsperioden er fra 15. marts 2020 til 15. juni 2020 
og et skrabelod koster 30 kr. 
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KORT NYT

Fredag den 13. december 
blev en stor dag for Randers 
dialyseklinik og ikke mindst 
for Nyreforeningen.

Det var første gang den nyindstiftede pris 
fra Nyreforeningen skulle uddeles til en 
sundhedsaktør, der har gjort en ekstraor-
dinær indsats for nyresyge. Det blev Ran-
ders dialyseklinik, som vandt prisen. 

Vi håber, at den fremadrettet vil blive efter-
tragtet indenfor nefrologien, idet Randers 
beviser, at de er med til, at være et forbil-
lede for andre i sundhedsvæsenet.Det var 
patienternes indstilling, brugere, hjemme-
dialyse, og pårørende, der udløste prisen.

Reception med kagemand og taler 
Til receptionen var der et dejligt stort ka-
gebord med blandt andet en kagemand 
med påskriften ”Nyrepris 2019”.

Patienter, der lige var afsluttet i dialy-
sen, eller skulle i dialyse efter hyldesten, 
var inviteret med. Pårørende, ledelsen fra 
Randers og Skejby Sygehus, politikere og 
hospitalsdirektøren var også til stede, og 
naturligvis var personalet der for at blive 
hyldet for deres fantastiske store indsats 
og faglige dygtighed.

Lokale ildsjæle 
På afdelingen er der ildsjæle, der er omsorg 
til hvert enkelt, ja, der oser af hjertevarme 
på klinikken. Er en patient eller pårørende 
på vej i kulkælderen, er der altid persona-
le til at samle op, så både det fysiske, men 
også, at det menneskelige følger med. Der 
er ingen grænser for, hvad personalet bru-
ger af tid på at arrangere julefrokoster, fe-
rierejser til udlandet, stavgang, biograftu-
re, kunstmuseumbesøg, ture til Skallerup 
Klit, en pårørendegruppe og meget mere, 
– alt sammen i deres fritid.

Det var en dejlig festlig eftermiddag som 
fløj af sted. Landsformand Jan Rishave 

NYREPRISEN 
2019

holdt en flot tale til afdelingen og til de på-
rørende, samt udtrykte et ønske om at fle-
re tog stilling til organdonation. Fra kred-
sen blev der holdt tale af næstformand 
Hans Christian Minke og råbt et trefoldigt 
hurra. Afdelingssygeplejerske Mette Juul 
Kjærgaard afsluttede dagen med at takke 
for den flotte pris og mange pæne ord.
 "Det er den bedste pris at vinde".

Dagen vidner om, at uddelingen kun 
kunne finde sted lokalt, så personale og 
patienter kunne få den optimale oplevel-
se. Desuden mødte både TV2 Midt og den 
lokale avis op, så arrangementet fik også 
her optimale betingelser.

Kender du  
Årets Solfanger 2020?

Årets Solfanger er en pris, Nyrefor-
eningen uddeler til en person, der i 
særlig grad har bidraget til at øge livs-
kvaliteten for mennesker med nyre- 
eller urinvejssygdom.

Alle medlemmer af Nyreforeningen 
kan indstille en person til Årets Sol-
fanger. Du skal skrive en skriftlig be-
grundelse for din indstilling.

 

Send din indstilling...
til Nyreforeningens sekretariat på 
mail@nyre.dk eller til Blekinge Bou-
levard 2, 2630 Taastrup. Indstillingen 
skal være os i hænde senest den 2. 
april 2020.

Prisen uddeles på årets landsmøde 
den 2. maj. Vinderen bliver desuden 
offentliggjort på vores hjemmeside, 
på Facebook og i Nyrenyt.
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Generelt skal nyresyge spise som alle andre, dvs. efter Sundheds-
styrelsens officielle anbefalinger. Kostens indhold af både salt, men 
også fosfat og kalium, kan have større betydning for nyresyge og 
der kan være nogle dilemmaer i valget af fødevarer. Men intet er 
forbudt; det handler om mængder. Et råd der er værd at følge for 
nyresyge såvel som raske er at spare på salt. Her i artiklen har vi 
fokus på salt og fuldkorn.

Salt 
At salt er en populær smagsgiver er tydeligt, når hylderne ses 
igennem i et tilfældigt supermarked. Salt indgår i mange pro-
duktnavne, traditionelle som utraditionelle: saltkringler, ost 
med saltkorn, havsalt-kiks, salt-karamel is, chokolade med hav-
salt, saltlakrids osv. 

Ligeså ser vi, at helt almindeligt husholdningssalt til tre kr. pr 
kilo, er i konkurrence med mere fancy og dyre typer som urtesalt, 
rivesalt, flagesalt, sydesalt fra Læsø, den lyserøde fra Himalaya og 
den sorte fra Island.

Men i kroppen behandles alt slags salt ens, så i sundhedsmæssig 
betydning er salt bare salt, uanset farve, pris eller oprindelse. 

9 ud af 10 danskere spiser for meget salt ift. de officielle anbefalin-
ger, der lyder på max. 5-6 g om dagen. Den største del af saltind-
taget kommer fra forarbejdede fødevarer som brød, kødpålæg, 
ost og færdigretter.

For meget salt øger blodtrykket og øger risikoen for hjer-
te-kar-sygdom. Som nyresyg er det vigtig at begrænse saltindta-
get, da langt det meste salt skal udskilles gennem nyrerne.

Gode råd til at spare salt
Brød er en af de store kilder til salt i kosten, og derfor er lige præ-
cis brødet et godt sted at starte, når man skal reducere sit saltind-
tag. At bage sit eget saltfattige fuldkornsbrød med max. 1 tsk. salt 
pr. kilo mel er en god, men også tidskrævende løsning. 

Er man ikke den store mesterbager, vil et godt alternativ være, at 
vælge brød med fuldkornslogo eller nøglehul. Den traditionelle 
frokost med brød og pålæg kan også varieres med en fyldig fuld-
kornssalat med pasta, bulgur eller lign. Salaten skal selvfølgelig 
have masser af smag fra krydderurter samt friske og kogte grønt-
sager, så saltet kan reduceres eller måske helt spares væk. 

Hvad er fuldkorn?
Fuldkorn kan både være hele og forarbejde kerner, som eksem-

pelvis knækkede, skårne eller malet fuldkornsmel. Det vigtigste 
er, at alle dele af kornet er taget med – også skaldele og kim. 

Det er nemlig her at størstedelen af fibrene, vitaminerne og mine-
ralerne sidder. Fuldkorn findes i mange produkter, f.eks i rugbrød 
og havregryn. Men også lysere brød, knækbrød, brune ris, fuld-
kornspasta og müsli kan være gode kilder til fuldkorn.

Når der er mange fibre (skaldele) i brød, indeholder det også me-
get fosfat, men husk på at blot 40% af fosfat fra vegetabilske fø-
devarer bliver optaget i kroppen mod ca. 60 % fra kød og mejeri-
produkter. Fibre er med til at mindske optaget af fosfat og kalium. 

    MYTEN OM, AT HVIDT BRØD ER BEDRE  
  END FIBERHOLDIGT, AFLIVES DERFOR

Et udvalg af brød/fuldkornsprodukter, hvor man kan se for-
skelle i både fiber- og saltindhold samt om det er et godt valg:

Påskefrokost
Gækkebreve, påskeæg og påskelam. Påsken er fuld af traditioner, og blandt dem  
finder vi også den klassiske påskefrokost. Men hvad skal der egentligt serveres til  
den store påskemiddag, hvis man er nyresyg og hvilke overvejelser skal man have?

AF KLINISK DIÆTIST TINA EGDALEN, SYDVESTJYSK SYGEHUS 
OG KLINISK DIÆTIST BODIL SØGAARD, ERNÆRINGSENHEDEN, HOSPITALSENHEDEN VEST

Indhold pr 100 g Fibre Salt

Foccacia havsalt, Pane de italia 2,6 g 2,4 g

Knækbrød, fuldkorn og spelt, Sigdal 17,2 g 1,6 g

Knækbrød, Sport+, Wasa 21 g 1,0 g

Knækbrød, chili og havsalt, Wasa 6,0 g 1,25 g

Knækbrød frukost, Wasa 5 g 1,25 g

Gulerodsboller, Hvedebrødre 3,1 g 1,1 g

Chiaboller, Schulstad 8,7 g 0,9 g

Tortilla wraps fuldkorn, Tex mex 6,4 g 0,99 g

Tortilla original, Santa Maria 2,4 g 1,6 g

Bulgur, rå  9,8 g 0,03 g

Perlebyg, rå 13,4 g 0,005 g

Couscous, rå 9,8 g 0,02 g

Perlespelt 16,1 g 0,002 g

Pasta fuldkorn, rå 9,6 g 0,01 g

Pasta, rå 3,2 g 0,005 g

Ris brune, rå 4,2 g 0,005 g
Ris, parboiled, rå 0,9 g 0,005 g
Gulerodsrugbrød, levebrød, Schulstad 9,4 g 1,1 g
Kernegrov, levebrød Schulstad 8,8 g 1,2 g
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SÅDAN GØR DU: Rør kødet med alle 
ingredienserne til en fast fars. Tril far-
sen til små frikadeller og sæt dem på 
spyd med citronbåde imellem.

Pensl med olie og gril i ovn (over en 
bradepande, så de nemt kan vendes) 12-
15 minutter.

SÅDAN GØR DU: Rør gæren ud i lun-
ken vand og tilsæt olie, salt og A38. 
Bland melet i lidt efter lidt, og ælt dejen 
blank og smidig. Lad dejen hæve 1 time.
Hak krydderurter og bland med 1 spsk 
olie. 

Pres dejen ud i en lille bradepande  
25 x 30 cm beklædt med bagepapir.  
Lad dejen efterhæve tildækket i 30 
minutter. Pensl med urter samt olie,  
og stik derefter dybe huller i brødet  
med fingrene. Drys med oliven.  
Bag brødet i forvarmet ovn ved 200 
grader varmluft i 18-20 minutter

Tip: Oliven på toppen er med til at 
fremme den gode smag og tilfører  
brødet lidt salt. 

Hvis du udelader oliven kan du i stedet 
bruge 1 tsk. salt i dejen og stadig holde 
saltindholdet på 0,6 g pr. 100 g

FOCCACIA 
Tilbehør til 10 personer, ca. 1 kg brød

• 4 dl vand
• 1 dl A38
• 25 g gær
• ¼ dl olivenolie
• ½ tsk. salt 
• 300 g fuldkornsdurummel  

eller anden fuldkornsmel 
• 300 g hvedemel
• Til toppen: 1 spsk. olivenolie, 50 g 

sorte oliven (saltlage), en håndfuld 
krydderurter: rosmarin, basilikum 
eller timian 

MAD

Krav til Nøglehullet og  
fuldkornslogo i forhold til  
salt og kostfibre i brød:
Hvedebrød højst 1,0 g salt og 
mindst 5 g kostfibre pr. 100 g
Rugbrød højst 1,2 g salt og 
mindst 6 g kostfibre pr. 100 g
Knækbrød højst 1,3g salt og 
mindst 6 g kostfibre pr. 100 g

LAMMEFRIKADELLER 
PÅ SPYD 
8 portioner

• 800 g hakket lam (så mager som 
muligt, max 15% fedt)

• 3 fed hvidløg 
• 3 spsk. friskhakket mynte
• 3 æggehvider 
• 4 spsk. rasp 
• 1½ dl vand
• 2 tsk. stødt koriander
• 3 tsk. spidskommen
• ½ tsk. groft salt
• 3 citroner i både
• Metalspyd 

BULGURSALAT
8 portioner

• 4 dl fuldkornsbulgur
• 8 dl vand
• 4 spsk. hakket mynte
• 300 g hakket forårsløg
• 500 g cherrytomater i halve 
• 2 spsk. olivenolie
• 1 spsk. citronsaft 

SÅDAN GØR DU: Kog bulguren i 10 
minutter og lad den blive kold inden 
den røres med de øvrige ingredienser.

SÅDAN GØR DU: Pil laksefilet løst fra 
hinanden. Hak løget. Rør friskosten 
lind med creme fraiche. Bland det hele 
sammen med dild, kapers, salt og peber 
og smag til med dijonsennep

LAKSETATAR (F.EKS. 
SERVERET I WRAP)
2 personer

• 100 g fersk laksefilet 
• 1 spsk. hakket rødløg
• 1½ spsk. friskost
• 1 tsk. creme fraiche
• Dild
• 10 g kapers
• 1 knivspids salt og hvid peber
• ½ tsk. dijonsennep

TIP: Hvis du ikke kan undvære saltet 
helt, kan du tilsætte ½ tsk fint salt og så 
vil saltindholdet stige til 0,4 g pr person.  



8

Fem principper for  
bedre vilkår til pårørende
Nyreforeningen er sammen med en lang række organisationer, heriblandt Danske  
Handicaporganisationer, Kræftens Bekæmpelse og Ældresagen, i efteråret 2019 gået  
sammen om fem principper, som skal skabe grundlag for kommunale, regionale og  
statslige initiativer til at styrke vilkårene for pårørende. 

Igen i år vil Nyreforeningen gerne sætte 
tydeligt fokus på nyresagen, og vi håber 
derfor, I vil være med til at markere den-
ne vigtige sag sammen med os. Hele maj 
måned har vi ekstraordinært fokus på ny-
resagen og festlighederne kulminerer den 
sidste uge i maj, hvor vi rundt om i landet 
fejrer Nyrernes dag, d. 30 maj 2020.

Pårørende
I år er temaet for Nyrernes Dag pårøren-
de. Pårørende til nyresyge spiller nemlig 

en helt afgørende rolle og gør en vigtig 
indsats, når de hver dag bidrager med de-
res støtte, tid og kræfter i forbindelse med 
nyresyge. Vi har derfor også et håb om, at 
Nyreforeningens 16 landsdækkende kred-
se, alle vil bidrage til at hylde pårørende til 
nyresyge på denne helt særlige dag.

Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyre-
foreningen. Siden starten i 2006 har dagen 
udviklet sig og markeres i dag på forskellig 
vis rundt om i hele landet.

Hvordan foregår Nyrernes Dag?
Det er Nyreforeningens 16 landsdækken-
de kredse, der står for at afholde Nyrer-
nes Dag. Kredsene har hver deres unikke 
måde at fejre dagen på, men i år vil alle 
festlighederne være centreret om temaet 
pårørende. Når tiden nærmer sig, kan du 
på nyre.dk se, hvad de enkelte kredse har 
af planer for Nyrernes Dag 2020.

Husk Nyrernes Dag 2020 
Hjælp os med at sætte fokus på pårørende til nyresyge, når vi til maj fejrer Nyrernes dag.

Det at være pårørende til en person med alvorlig eller kronisk 
sygdom eller som udfordres af et handicap, kan være både fysisk 
og psykisk krævende. Med de fem principper ønsker organisati-
onerne bag, heriblandt Nyreforeningen, at sikre bedre vilkår og 
øge bevidstheden hos myndighederne og fagpersoner om de gæl-
dende vilkår for pårørende i Danmark kombineret med forslag 
til, hvordan disse kan forbedres. De fem principper er:

1      Pårørendes retsstilling skal styrkes
Der skal skrives rettigheder til pårørende ind i Service- og 
sundhedsloven og vejledningerne til loven skal være nem-

mere at forstå. Mulighederne for aflastning og afløsning skal 
være bedre og mere fleksible. 

2      Pårørende skal anerkendes, inddrages og  
informeres
Sundhedsmedarbejdere og andre relevante aktører skal 

have kompetencer til at samarbejde med pårørende. Pårørende 
skal inddrages og høres, og der skal være mulighed for støtte til 
alle pårørende. 

3 Viden om pårørende vilkår og relevante  
støtteindsatser skal styrkes
Der skal laves et videnscenter om pårørende, hvor der skal 

forskes i pårørendes vilkår og udfordringer, samt indsamle og 
udbrede viden om pårørende til relevante aktører. 

4   Helbredsproblemer og social isolation hos  
pårørende skal forebygges
Der skal være tilbud til pårørende om at deltage i sam-

talegrupper, tale med pårørendevejledere eller modtage psyko-
loghjælp. 

5 Pårørende skal sikres en passende balance 
mellem plejeopgaver og arbejdsliv
Der skal laves tiltag, som kan sikre balancen mellem fami-

lie og arbejdsliv for pårørende. Pårørende skal have ret til pårø-
rendedage på lige vilkår som barns første sygedag. Der skal være 
mulighed for fleksible arbejdstider for pårørende. 

TEMA I PÅRØRENDE
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Behovet for samhørighed er grundlæggende for alle mennesker. For nyresyge og pårørende 
gælder det derfor også, at følelsen af at være en del af et større socialt netværk, hvor man 
bliver set og forstået er essentiel, og noget vi skal værne om.

Jeg tror, at rigtig mange af os er enige 
om, at det at være en del af Nyreforenin-
gen giver en samhørighedsfølelse. Dette 
er uanset om man arbejder frivilligt eller 
lønnet. Vi er alle en del af et fællesskab, 
hvor vi er i samme båd; vi har alle nyre-
sygdom inde på livet på én eller anden 
måde. De fleste af os er formentlig en del 
af flere sociale arenaer, flere tilhørssteder 
– familien, vennegruppen, arbejdsplad-
sen osv. Men når man har sygdom tæt 
inde på livet, enten som pårørende eller 
på egen krop, er det rart at have et net-
værk, som man efter behov, og i perioder 
af ens liv, kan bruge til erfaringsudveks-
ling og til at få følelsen af, at man ikke 
er alene i verden om de følelser og pro-
blematikker, man står med som følge af 
sygdom. 

Facebook skaber grobund  
for samhørighed
På Facebook ses denne erfaringsudveks-
ling og denne opbygning af samhørig-
hedsfølelse tydeligt, da facebookgrup-

perne særligt bruges til at fortælle ens 
historie og til at stille spørgsmål til de 
andre i grupperne. Her er der et sted, 
hvor der er grobund for at få en følelse 
af at blive forstået, at være i samme båd 
med andre og måske endda at høre til et 
sted. For vi har alle – sygdom eller ej - 
brug for et sted at høre til. Vi kan beroli-
ge og trøste hinanden, lære af hinanden 
og få inspiration til at tackle livet, når det 
er svært. Og vi kan føle os set. Nogle gan-
ge har vi bare brug for, at nogen lytter, 
uden at kommentere eller komme med 
gode råd. 

Hvad Nyreforeningen betyder 
for mig
Det bedste Nyreforeningen har gjort for 
mig er, at jeg har lært en masse fantasti-
ske mennesker at kende. Vores sygdom-
me fylder ikke rigtigt længere noget i 
vores relationer, men det gjorde de nok 
i starten, da jeg stiftede bekendtskab 
med foreningen. Dengang var det rart at 
møde andre, der også var syge og havde 

fravær fra skolen og bivirkninger fra me-
dicinen grundet sygdommen. 

Det er denne samhørighedsfølelse/følel-
se af fællesskab med skønne mennesker, 
der er drivkraften bag mit frivillige ar-
bejde i foreningen. 

Udover alle de gode ting foreningen gør, 
som f.eks. at arbejde for forskning i nyre-
sygdom og forsøge at skabe de bedste be-
tingelser for personer med nyresygdom 
samt deres pårørende, så tænker jeg, at 
én af foreningens fornemmeste opgaver 
netop er, at medvirke til at give med-
lemmerne en samhørighedsfølelse. Med 
samhørighedsfølelse, respekt og en tro 
på hinanden, kan vi nå langt, også når 
vi er uenige. Ved uenighed kan der opstå 
nye idéer og nye måder at anskue verden 
på – HVIS vi husker at lytte, anerkende 
og respektere hinanden. 
Det kunne måske  
være et af målene  
for 2020? 

TEMA I PÅRØRENDE

AF CHARLOTTE WILLER
2. NÆSTFORMAND, NYREFORENINGEN
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Jeg er mor til to; min søn på 37 år, der er 
læge og bor med sin kæreste og deres 2 
sønner – og min datter som er 34 år, som 
er sociolog og har sin kæreste tæt på. Jeg 
er en glad og stolt mor ligesom så mange 
andre. Undervejs er meget lykkes for os i 
familien, men nyresygdom har oså givet os 
nogle voldsomme udfordringer på vejen.

Alvorlig nedsat nyrefunktion 
Som to-årig fik min datter konstateret al-
vorlig nedsat nyrefunktion. Hun blev ope-
reret, og vi kunne fortsætte småbørnsfa-
milielivet med al dens travlhed og glæder. 
Jeg nåede næsten at glemme nyresygdom-
men, men den meldte sig igen, da min 
datter var otte år. Dialyse blev nødvendig, 
og herfra fulgte en periode med usikker-
hed og angst for fremtiden. Fem måneder 
senere fik min datter en vellykket trans-
plantation, og jeg var den heldige donor. 
Det var fantastisk at opleve, at det kunne 
lade sig gøre.

Transplantationen gjorde det muligt for 
min datter at vende tilbage til et mere al-
mindeligt hverdagsliv, og i vores familie 
så vi, at hun igen kunne deltage i aktivi-
teter ligesom andre børn og unge,  og det 
gode hverdagsliv kunne genetableres og 
fortsætte de næste mange år med familie, 
venner, arbejde, skolegang, fritidsinteres-

ser med sang, musik, dans, billedskole, 
familiekurser igennem Nyreforeningen, 
ferierejser, efterskole og gymnasium. 

Det særlige ved nyresygdom er, at der er 
to meget forskellige behandlingsmulighe-
der; dialyse og transplantation. I dialyse 
er nyresygdommen meget nærværende, 
hvorimod du kan leve et næsten alminde-
ligt liv med en velfungerende transplan-

teret nyre. Det giver nogle meget store 
udsving i livet, som jeg ikke har oplevet 
tilsvarende ved andre sygdomme. Dette 
til trods for at jeg har arbejdet i snart 31 år 
som børneergoterapeut tilknyttet børne-
afdelingen i Aalborg, hvor jeg har opnået 
viden og erfaringer om mange forskellige 
sygdomme og problematikker. 

Livsvilkår 
Dét, at livsvilkårene ændres så markant 
flere gange i løbet af livet, og du aldrig ved, 
hvornår skiftene kommer, oplever vi også 
i vores familie. Hver gang et menneskes 
livsvilkår ændrer sig, udfordres man på 
at justere sit hverdagsliv og sine fremtids-
drømme, og vi skal lære at navigere på nye 
måder. Livet blev væltet omkuld, da min 
datter for otte år siden måtte i dialyse igen. 

Hun var flyttet til København, hvor også 
hendes bror studerede, og hun var lige 
vendt tilbage efter udvekslingsophold i 

Berlin. Jeg var begyndt mine jævnlige fe-
rieture til København, hvor jeg på afstand 
kunne følge ungdomslivet med studier, 
fester og nye venner, men hvordan indret-
ter man livet med dialyse og ventetid på 
ubestemt tid? 

Det er en svær udfordring, og som pårø-
rende-mor har jeg ofte måtte lede efter 
nye måder at tackle livet på. Indtil nu har 

mulige levende donorer ikke matchet, og 
der har ikke været held fra ventelisten. 
Gennem årene er det lykkes for min datter 
at skabe et spændende liv i denne situa-
tion, og det er jeg uendelig glad for. Dét 
er en stor fornøjelse at være pårørende 
til netop hende, og jeg kan kun beundre 
hendes livsmod og livsvilje. Ved fælles 
anstrengelser finder vi af og til nye veje at 
gå. Et eksempel herpå er en af vore sene-
ste fælles successer; en årlig vandretur på 
Caminoen mellem to dialyser. Vi vandrer, 
snakker og får nye og sjove oplevelser, og 
de dage giver et fantastisk åndehul. 

Det er kompliceret at leve med en nyre-
sygdom, og det er kompliceret at være på-
rørende. Vi skal lære at leve på bedste vis 
med de vilkår, der er tilstede. Det er en 
uforudsigelig rejse, som hele tiden kræver 
nyt livsmod.

Uforudsigelig nyresygdomforudsigelig nyresygdom

Det kræver mod, kræfter og støtte fra omgivelserne at passe på hinanden  
i livets svære stunder. Det har jeg erfaret gennem 32 år som pårørende. 

AF BERIT ROED
PÅRØRENDE TIL KRISTINE
PRIVATE FOTO
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Hvordan fortæller  
du børn om  
nyresvigt  
og dialyse?

Når nyrerne står af, så vælter alting – præ-
cis som et dominospil. Nyresygdomme er 
en overset sygdom i vores sundhedssystem 
,og systemet er ikke altid gearet til at ind-
drage pårørende til kroniske nyresyge og 
slet ikke børn der er pårørende. For hvor-
dan taler vi om nyresvigt med børn der 
er pårørende, det har jeg virkelig manglet 
viden om.
 
Livet som pårørende 
Det har store konsekvenser, og har gjort 
livet som pårørende vanvittig svært. I for-
vejen skal jeg leve med, at min far er blevet 
alvorligt syg og at mine børns morfar ikke 
længere er den samme energibombe som 
før. Det er hårdt, benhårdt! Det har kræ-
vet mange tårer og søvnløse nætter fordi 
hvordan forklarer og italesætter man ny-
resvigt og dialyse i børns øjenhøjde? Det 
er en af de mange udfordringer, jeg selv 
har mødt, når jeg har skulle forklare hvor-
for mine børns morfar ikke længere er den 
samme som før.

Vi er flittige til at besøge biblioteket og har 
også googlet ”hvordan fortæller du børn 
om nyresvigt/dialyse?” Men det eneste 
som kommer frem er ”Børn med nyresyg-
domme”, og dernæst ”Dialyse ved kroni-
ske sygdomme.” Jeg har altså stået alene 
med to nysgerrige børn på sidelinjen. De 
har dagligt spurgt; ” Hvorfor det er vig-
tigt at alle grøntsagerne skal koges inden 
de derefter svitses på panden?”, ”Hvorfor 
spiser morfar så mange piller?”, ” Hvad 
betyder den store maskine, morfar så ger-

ne vil undgå?” Og værst af alt, ”Hvorfor 
bliver du ked af det, når vi spørger mor?  
Vi elsker jo både dig og morfar, helt op til 
månen og tilbage igen, og vi vil så gerne 
have, at han snart bliver frisk.”

Man mister ikke håret, eller taber sig vold-
somt som nyresyg, men derimod det mod-
satte. Vi har oplevet og oplever, at folk om-
kring os ikke forstår, at min elskede far er 

alvorligt syg. Jeg forstår det, fordi selvom 
sygdommen rammer os som familie hårdt, 
er den ganske usynlig for andre. 
 
Mediernes rolle 
Vi må erkende at medier fylder meget i vo-
res liv, og dermed også i vores børns liv. De 
bliver oplyst om alverdens sygdomme, om 
hvor vigtigt det er at hjælpe andre i nød i 

fattige lande, men hvorfor er der ikke no-
get i medierne om, at man kan hjælpe med 
sine egne organer, blod eller stamceller? 
Noget, som ikke koster andet end et klik 
på computeren. Tag nu snakken, spørg og 
råb ORGANDONATION! 

Jeg håber, at der i fremtiden vil komme 
øget fokus på transplantation, men også 
fokus på at være berørt af nyresvigt og 

dialyse. Dels er vi ikke så usynlige i sam-
fundsdebatten, dels at blive anerkendt og 
til sidst at der kommer mere information 
ud i øjenhøjde for børn. Således at en dia-
lysemaskine ikke længere er noget stort 
og farligt – men faktisk er et redskab, som 
hjælper ens krop af med affaldsstoffer.

TEMA I PÅRØRENDE

AF KATHRINE MARIE LARSEN 
PÅRØRENDE TIL NYRESYG FAR
FOTO/PRIVAT
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Samværsgruppen blev oprettet i 1996. 
Tidligere fandtes der en pårørende-
gruppe og en gruppe for dialysepatien-
ter i kredsen, men Samværsgruppen har 
til opgave at favne dem begge, og det har 
den været rigtig god til. 

De fleste mennesker synes, at det er meget 
berigende at kunne tale med ligestillede, 
når man kommer i en svær situation, som 
f.eks. når man er/bliver kronisk nyresyg 
og har brug for gode råd og støtte. I dag 
findes der mange muligheder, hvis man 
vil udveksle synspunkter eller søge op-
lysning, men for 25 år siden var mulig-
hederne anderledes. Til trods for at man 
i dag kan finde alle mulige oplysninger på 
internettet, er der stadig mange, der har 
brug for at tale med andre i samme situa-
tion – ansigt til ansigt. 

Gruppen er en hjælp for mange
Omegnskredsens Samværsgruppe har gen-
nem årene været en uvurderlig hjælp og 
støtte for kredsens medlemmer, og den er 
stadig lige aktiv. Gruppen består af nyre-
syge og deres pårørende. Det er en god 
blanding af personer med moderat til 
væsentlig nedsat nyrefunktion, patienter 

i p-dialyse/hæmodialyse, transplanterede 
og pårørende. Nogle har været medlem af 
gruppen i lang tid, andre er med kortere 
eller længere tid, når nyresygdommen 
har ramt familiens hverdag. De har fået 
støtte og ideer til at finde sig selv, og fået 
sat facon på tilværelsen i en ny situation. 
Yderligere er der i gruppen pårørende, 
som holder fast og værdsætter det sociale 
samvær, selvom den nyresyge ægtefælle 
eller pårørende er afgået ved døden. 

Hvad vi taler om i  
Samværsgruppen?
I gruppen bliver mange emner vendt, både 
ideer til nyresyge og pårørende. Når der er 
en nyresyg i familien, påvirker det resten af 
familien. Lige præcis det, kan være godt at 
tale med en anden pårørende om. 

Den nyresyges krop bliver påvirket på 
forskellig vis. F.eks. kan der opstå træthed 
i forbindelse med, at nyrerne ikke renser 
blodet, som de plejede. Derudover kan 
man opleve problemer med appetitten og 
søvnen. Har man levet livet i overhalings-
banen, bliver man nødt til at sætte tem-
poet lidt ned. Det kan give frustrationer 
og ærgrelser både hos den nyresyge og de 
pårørende. For den pårørende kan rol-
len til familiemedlemmet ændre sig med 
hensyn til de opgaver, de må overtage fra 
tid til anden. Til tider kan det føles, som 
om at elastikken trækkes helt ud! 

Det er vigtigt at tale med hinanden om 
den nye situation, selvom det kan være 
vanskeligt. Omgivelserne kan til tider 
have svært ved at forstå, at man ikke kan 
gøre det hele på den halve tid mere.

Der tales ikke kun om sygdom i Samværs-
gruppen, men alt hvad deltagerne har lyst 
til. Det er vigtigt, at det er hyggeligt sam-
vær for pårørende og nyrepatienter. Og 
med små 25 år på bagen og 10 møder om 
året, må man sige, at Samværsgruppen 
har fundet balancen til gavn og glæde for 
nyresyge og deres pårørende.  

Nyreforeningen har  
udgivet en pjece omkring  

at være pårørende.

Find den på Nyre.dk  
eller ring til sekretariatet  

på 43 52 42 52  
og få den tilsendt.

Samværsgruppen i Omegnskredsen
Omegnskredsens Samværsgruppe består af nyresyge og deres pårørende,  
og har gennem flere år ydet hjælp og støtte til kredsens medlemmer.

AF LIS VIDEBÆK
FORMAND FOR KØBENHAVNS OMEGNSKREDS
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I 2016 blev der færdiggjort et forsknings-
projekt på nyremedicinsk afdeling, hvor 
pårørende til kronisk nyresyge patien-
ter blev interviewet. Projektet viste, at 
de pårørende havde et ønske om at være 
sammen med ligestillede. Det skulle ikke 
handle om undervisning, men i stedet 
være en ikke-faglig snak om hverdagen 
sammen med et familiemedlem, der er 
kronisk nyresyg.

I vores afdeling arbejdede vi videre ud fra 
forskningsprojektet og det mundede ud i, 
at vi lavede nogle rammer, så de pårøren-
de fik mulighed for at mødes og udveksle 
erfaringer i forhold til deres hverdagsliv 
sammen med er nært familiemedlem, der 
er kronisk nyresyg. 

De pårørende mødes tre gange om året, 
både forår og efterår, til en uformel kop 
kaffe og lidt mundgodt. Det er ikke et krav 
at man kommer alle gangene eller tilmel-
der sig ugen forinden. På disse eftermidda-

ge bliver der vendt alt mellem himmel og 
jord om de oplevelser, tanker og evt. pro-
blemstillinger, som de pårørende oplever i 
hverdagslivet som pårørende til en kronisk 
nyresyg. Det er et fortroligt rum, hvor der 
både bliver grinet og grædt og hvor der er 
plads til alle – nye som gamle.

Vi er glade for at kunne sige, at pårørende-
kaffe har fungeret med succes i tre år og vi 
glæder os til foråret, hvor vi tager hul på 4. 
sæson af pårørendekaffe. 

Vi vil gerne takke Nyreforeningen for de-
res bidrag til det mundgodt, som bliver 
indtaget under møderne, da det er med 
til at fremme den uformelle form, som var 
det, de pårørende efterlyste i forsknings-
projektet, og det de har fået.

PPårørendekaffe i Dialysen i Hjørringårørendekaffe i Dialysen i Hjørring    
I Hjørring har man siden marts 2017 afholdt pårørendekaffe med stor succes.

Nu er der også  
pårørendekaffe
i vores Aalborg afdeling. 

TEMA I PÅRØRENDE

Samværsgruppen i Omegnskredsen
Omegnskredsens Samværsgruppe består af nyresyge og deres pårørende,  
og har gennem flere år ydet hjælp og støtte til kredsens medlemmer.

Som nyresyg eller pårørende kan det være rart at vide, at du kan få støtte til f.eks. behand-
ling på privatsygehuse eller psykologbehandling, hvis du er forsikret gennem dit arbejde. 

Er sundhedsforsikring relevant for mig?

Sundhedsforsikringer er en efterhånden 
udbredt tendens på det danske arbejds-
marked, og det er derfor også vigtigt at 
vide, hvad du kan bruge din sundhedsfor-
sikring til. 

Flere og flere virksomheder tilbyder i dag 
sundhedsforsikringer til deres ansatte. 
Forsikringerne udbydes af kommercielle 
forsikringsselskaber, som f.eks. Danica, 
Top Danmark og Tryg. Det er derfor en 
god idé at undersøge, om den virksomhed 
du er ansat i, udbyder en sundhedsforsik-
ring til deres medarbejdere. 

Følgende bør du undersøge eller bede din 
arbejdsgiver om: 
• Policen
• Hvilke tilfælde dækker din forsikring? 

(Depression/dårlig ryg/stress m.v.)
• Dækker den behandling i dit tilfælde? 

(Psykologbehandling/speciallæge/ 
medicin)

• Er forsikringen tegnet før dit tilfælde 
indtraf, er der stor sandsynlighed for 
dækning

• Er forsikringen tegnet efter dit tilfælde 
indtræf, er der lille sandsynlighed  
for dækning.

Hvad man kan bruge en  
sundhedsforsikring til?
En sundhedsforsikring, som er tegnet gen-
nem din arbejdsplads, kan blandt andet 
bruges til at få dig hurtigere gennem sy-
gehusvæsenet og undgå lange ventetider. 
Mange forsikringsselskaber har således 
en undersøgelses- og/eller behandlingsga-
ranti på 7-10 dage. Derudover dækker en 
sundhedsforsikring typisk behandlinger 
på privatsygehuse samt udgifter til f.eks. 
speciallæge, psykolog, genoptræning og 
medicin. 

AF LISE NYMANN JENSEN OG VIBEKE JENSEN
SYGEPLEJERSKER PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
FOTO: PRIVAT

TEMA I PÅRØRENDE
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Som udgangspunkt er der ikke nogen lov-
mæssig hjemmel i forbindelse med at være 
pårørende til en kronisk syg og stadig være 
tilknyttet arbejdsmarkedet.

Der har flere gange været fremsat forslag 
om, at det skal være muligt at have ret til 
frihed til f.eks. at følge med til lægeunder-
søgelser, -samtaler og behandling, men 
der er aldrig blevet vedtaget noget.

Det betyder, at den pårørende i bund og 
grund er overladt til arbejdsgiverens nåde 
og barmhjertighed. Der er dog måske 
en lille ”sprække i panseret”, i form af et 
EU-direktiv, som er på vej, hvori der gives 
pårørende ret til frihed for at deltage net-
op i ovenstående. Det er dog endnu ikke 
implementeret i Danmark. Flere pårøren-
deforeninger skubber kraftigt på.

Kun når det gælder børn 
Der skal snart være overenskomstfor-
handlinger igen, og der er det vigtigt, at 
både medlemmer og tillidsrepræsentanter 
opfordrer deres forhandlere til at forsøge 
at få netop denne mulighed ind som en del 
af overenskomsten.

Jeg er selv lærer, og i min organisation, 
Frie Skolers Lærerforening, blev der al-
lerede ved sidste overenskomst givet lidt, 

men kun når det gælder børn. Der står så-
ledes i aftaleteksten:
                                                                                                                                                       
"En ansat har ret til tjenestefrihed med 
løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 
på hinanden følgende måneder i forbin-
delse med den ansattes hospitalsindlæg-
gelse sammen med et hjemmeværende 
barn under 14 år. Tilsvarende gælder, hvis 
barnet under indlæggelsen opholder sig 
i hjemmet eller modtager ambulant be-
handling, der træder i stedet for hospital-
sindlæggelse, og som kræver den ansattes 
tilstedeværelse".

Tænk engang, hvis det blev udvidet til også 
at gælde f.eks. en ægtefælle?! Jeg lader al-
drig en chance gå fra mig til at nævne det-
te, når jeg er sammen med vores formand, 
og jeg ved, at FSL ved sidste forhandling 
forsøgte at få det skrevet ind.

Fravær som pårørende
Imidlertid er det stadig sådan, at man er 
afhængig af arbejdsgiverens velvilje, når 
der er behov for at få fri til at følge med 
sin pårørende, og på min skole har det 
heldigvis aldrig været et problem at få fri. 
Problemet opstår, når det skal afgøres, 
hvem der skal ”betale”. I vores system er 
der indbygget nogle ekstra feriedage, som 
kan bruges, og nogle har også overtid at 

tage af, men det burde jo ikke være nød-
vendigt at bruge dem. Alternativt kan man 
forestille sig, at folk melder sig syge for at 
kunne deltage, men det er jo også et skrå-
plan og giver dårlig samvittighed, hvilket 
man ofte som pårørende har rigeligt af i 
forvejen.

Jeg har prøvet at se andre overenskomster, 
men har ikke kunnet finde passager om ret 
til fravær som pårørende. Derfor tror jeg 
desværre godt, at jeg kan konkludere, at 
mange andre pårørende er i samme båd, 
og måske ovenikøbet har vanskeligt ved 
overhovedet at få lov at holde fri, selv hvis 
de er villige til at betale sig fra det.

Det mener Nyreforeningens  
Pårørendeudvalg… 
På den baggrund mener jeg og Nyrefor-
eningens Pårørendeudvalg, at der er et 
stort stykke arbejde, der venter forude 
med at få forbedret forholdene for de 
pårørende, og dermed også for alle vo-
res patienter, som har behov for at få sin 
nærmeste med til ”mødet med systemet”. 
Derfor vil jeg også gerne opfordre alle på 
arbejdsmarkedet til at gøre opmærksom 
på problemet over for tillidsvalgte i deres 
organisation og på deres arbejdsplads.

Problematikker  
  for pårørende på  
arbejdsmarkedet

AF JETTE THAARUP
MEDLEM AF PÅRØRENDEUDVALG
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JAN JENSEN ER SOCIALRÅDGIVER I NYREFORENINGEN.  
DU KAN ALTID KONTAKTE HAM, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL  
OM DINE RETTIGHEDER. 

MAIL: JJ@NYRE.DK
TLF. 50 93 59 50

Både i det sociale system og i sundheds-
væsnet har vi store forventninger og krav 
til de pårørende. Det er svært at forstille 
sig hvordan det skulle fungerer, når kro-
nisk syge udskrives, hvis de fleste ikke 
havde pårørende, der kunne træde til og 
give en hjælpende hånd med de mange 
praktiske opgaver for ikke at tale om psy-
kisk omsorg og pleje. Ligeledes når den 
syge skal have alvorlig eller komplicerede 
informationer fra hospitalet, er det godt 
og ofte nødvendigt, at der er en pårørende 
tilstede. Men de tilbud det offentlige kan 
tilbyde pårørende står desværre temmelig 
tilbage af ønske. 

Hvordan er muligheden for orlov?
For eksempel får jeg ofte henvendelser 
fra pårørende der spørger om de har mu-
lighed for at få orlov, når deres ægtefælle 

Støttemuligheder til pårørende
skal transplanteres. Det kunne f.eks. være 
en mand, der skal transplanteres med en 
familienyre. Familien bor i Ribe og trans-
plantationen foregår i Odense. Hustruen 
er i fuldtidsarbejde og de har to mindre 
årige børn. Familien vil selvfølgelig gerne 
være tæt på, når den syge bliver transplan-
teret, men det kan være svært på grund af 
afstanden og når arbejdet skal passes. 

Som reglerne er i dag, er der ingen mulig-
heder for økonomisk kompensation/orlov. 
Der er kun nogle enkelte overenskomster, 
hvor der er mulighed for nogle orlovsdage 
med løn. Ligeledes kan der være behov for 
at den pårørende er med til lægesamtaler, 
hvis der skal gives vigtig og måske svær 
information. I sådanne situationer er der 
kun mulighed for selv at tage fri, bruge fe-
rie/fridage eller lignende.

Der er kun 2 muligheder for  
plejeorlov
1) Hvis den pårørende er på arbejdsmar-
kedet, og ønsker at passe nærtstående med 
betydelig og varigt nedsat funktionsniveau 
eller indgribende kronisk eller langvarig, 
herunder uhelbredelig lidelse i hjemmet, 
når alternativet til pasning  er døgnophold 
uden for hjemmet eller plejebehovet  sva-
rende til et fuldtidsjob.
2) Der er også mulighed for at passe dø-
ende i hjemmet. Som udgangspunkt kan 
man max. få aflønning i seks måneder.  
Lønnen udgør 23.573 kr. i 2020.

Støttemuligheder
Nyreforeningens rådgivning er naturlig-
vis lige så meget for pårørende som for 
personer med nyresygdom og du som 
pårørende er altid meget velkommen til 
at kontakte mig og få rådgivning om din 
egen og din families sociale rettigheder.

Det kan f.eks. være om aflastningsmu-
ligheder, merudgifter til børn og voks-
ne, tabt arbejdsfortjeneste befordring, 
arbejdsforhold, sygedagpenge, fraværs-
regler, ledsagerordning, psykologstøtte, 
bisidderordning, rettigheder til donorer, 
Nyrelinje m.v. 

Seniorpension
Hvis du ikke kan arbejde, fordi du er ned-
slidt, eller fordi du har væsentlige hel-
bredsproblemer, kan du søge kommunen 
om seniorpension.

Seniorpension har pr. 1.januar 2020 er-
stattet reglerne om seniorførtidspension. 
Den nye seniorpension er en helbredsbe-
tinget tilbagetrækningsordning, der giver 
nedslidte med mange års beskæftigelse 
mulighed for at forlade arbejdsmarkedet. 
Formålet med seniorpensionen er blandt 
andet at undgå unødige arbejdsprøvnin-
ger og ressourceforløb.

Sådan søges seniorpensionen
Der er nogle betingelser som skal være op-
fyldt før du kan søge seniorpension:
• Der skal være under 6 år til,  

at du kan gå på folkepension.
• Din arbejdsevne må ikke overstige  

15 timer ugentligt.
• Du skal have en langvarig tilknytning 

til arbejdsmarkedet. Det vil sige 20-25 
år. Beskæftigelse på minimum 27 ti-
mer betragtes som fuldtidsarbejde.

Du skal søge din kommune, hvis du øn-
sker at søge seniorpension. Du kan tidligst 
søge et halvt år før du har seks år til folke-
pensionsalderen. Kommunen skal vurde-
re borgerens arbejdsevne på baggrund af 

en individuel konkret helbredsvurdering. 
Andre oplysninger af betydning for borge-
rens aktuelle arbejdsevne skal også indgå i 
vurderingen.

Kommunen skal træffe afgørelse senest 
seks måneder efter, at de har modtaget 
din ansøgning. Hvis kommunen ikke kan 
overholde fristen på de seks måneder, skal 
du have besked.

Hvor meget kan man få i  
seniorpension?
Seniorpension svarer til satserne for før-
tidspension. I 2020 er satserne:
• Enlige:   19.092 kr.
• Gifte og samlevende: 16.229 kr.

TEMA I PÅRØRENDESOCIALRÅDGIVEREN HAR ORDETSOCIALRÅDGIVEREN HAR ORDET...
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LANDSMODE2020
G E N E R A L F O R S A M L I N G  •  U D D E L I N G  A F  F O R S K N I N G S M I D L E R

Indkaldelse til 

2.-3. maj på Hotel Svendborg

Foreløbigt program
Lørdag den 2. maj
Kl. 10.00 Ankomst med kaffe/te
Kl. 10.30  Uddeling af midler fra  
  Nyreforeningens Forskningsfond
  Uddeling af Årets solfanger 
  Uddeling af Nyrepris 
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30  Generalforsamling
Kl. 19.00 Middag/musik ved Musikpaletten

Søndag den 3. maj
Kl. 09.00 Hovedbestyrelsesmøde   
 
Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen 2020
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
5. Foreningens fremtidige virke
6. Indkomne forslag
7. Valg af landsformand
8. Valg af 2. næstformand
9. Eventuelt

Læs årsberetningen samt 
yderligere oplysninger om 
årets landsmøde på 
nyre.dk/landsmoede2020.

Den endelige dagsorden bliver sendt ud til alle deltagere efter 
tilmeldingsfristens udløb.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalfor-
samling, herunder valg af landsformand, skal fremsættes 
skriftligt, og være sekretariatet i hænde senest 3 uger før ge-
neralforsamling (11. april 2020).

Praktiske oplysninger
Mødested: Svendborg Hotel,  
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Man kan tilvælge følgende:
Frokost    200 kr.
Middag    400 kr.
Overnatning dobbeltværelse 800 kr.
Overnatning enkeltværelse            1000 kr.
Overnatning er med morgenmad og to go sandwich

Tilmelding
Tilmeld dig senest 3. april på mail@nyre.dk eller 43 52 42 52. 

Særlige hensyn
Hvis der skal tages særligt hensyn, f.eks. i forhold til dialyse, 
gangbesvær, diæt eller lign, så husk at opplyse det ved til-
melding.

Afbud
Hvis du på grund af  sygdom eller lign. bliver forhindret i at 
deltage i landsmødet, bedes du give besked til sekretariatet på 
43 52 42 52 hurtigst muligt. Melder du afbud senere end 11. 
april, får du ikke din betaling refunderet.

Deltagelse i 

generalforsamling

er GRATIS
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Familiekurser
 
Nyreforeningen afholder i år to familiekurser: et for familier, hvor en af forældrene 
er nyresyg og et for familier med nyresyge børn. Kurserne afholdes samme tid og 
sted, og de sportslige og sociale aktiviteter foregår sammen. 

Når mor eller far er nyresyg

Hvornår: Torsdag den 21. maj kl. 12  
til søndag den 24. maj kl. 13 (Kristi  
Himmelfartsferien).

Sted: Landal Søhøjlandet, Lille  
Amerika 10, 8883 Gjern (Landal.dk).

Formålet med kurset er at give familier, 
hvor mor eller far er nyresyg eller har en 
urinvejssygdom, indsigt i og viden om 
hvordan man som forældre bedst muligt 
informerer sine børn om sygdommen. 
Hvilke følelser og reaktioner opstår der 
ofte hos børn og voksne? Hvordan tack-
ler børn og unge forældres sygdom?

Pris: Kursusgebyr: Prisen er 600 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.

Tilmeldingsfrist: 1. april på telefon 50 
93 59 50 eller på mail@nyre.dk.

Når du har et nyresygt barn

Hvornår: Torsdag den 21. maj kl. 12  
til søndag den 24. maj kl. 13 (Kristi 
Himmelfartsferien). 

Sted: Landal Søhøjlandet, Lille  
Amerika 10, 8883 Gjern (Landal.dk).

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

På kurset får man mulighed for at være 
sammen med ligestillede, udveksle erfa-
ringer og få faglige informationer fra en 
psykolog, læger, socialrådgiver og andre 
fagpersoner, der har stor erfaring med 
nyresyge børn og deres familier.

Pris: Kursusgebyr: Prisen er 600 kr. for 
voksne og halv pris for børn over 12 år. 
Børn under 3 år er gratis. Forældrene 
skal være medlem af Nyreforeningen. 
Kursusgebyret kan søges dækket i din 
bopælskommune, som en merudgift i 
henhold til Servicelovens § 41.

Tilmeldingsfrist: 1. april på telefon 50 
93 59 50 eller på mail@nyre.dk.

Medlemskursus

Hvornår: 24.-25. oktober i Odense

Kurset har fokus på kost, krop og velvære 
og henvender sig til alle medlemmer af 
Nyreforeningen. 

Program er klar 15. marts og vil fremgå af 
hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook.

Tilmeldingsfrist: 2. september. 

Temadag

Hvornår: 7. november i Fredericia

Temadagen, henvender sig til dig, der har 
en nyresygdom, som er indgribende i din 
hverdag, men som ikke medfører dialyse 
eller transplantation. 

Tilmeldingsfrist: 1. oktober. 

Deltagerbetaling 
• Temadage koster 150 kr. pr. person
• Weekendkurser i dobbeltværelse  

koster 350 kr. pr. person 
• Weekendkurser i enkeltværelser  

koster 550 kr. pr. person
• Familiekurserne har særskilt pris
• Ungdomskurserne er gratis
• Det er en betingelse for at deltage 

i temadag eller kurser, at man er 
medlem af Nyreforeningen

 

Nyreforeningens kursustilbud 2020

Har du spørgsmål til kurser og temadage er du velkommen til  
at kontakte Jan Jensen på telefon 50 93 59 50 eller på jj@nyre.dk

Tilmelding på telefon 50 93 59 50 eller på mail@nyre.dk. Tilmeldingerne er bindende og ved afbud  
under en måned fra start af kursus eller temadag får man ikke tilbagebetalt deltagergebyret.

Der tages forbehold for ændringer.
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Nordjylland 
Kredsformand: Gunner Nielsen, tlf. 98 38 33 72.  
Mail: gunner.nielsen@gmail.com. ww.nyre.dk/nordjylland 

Midtjylland 
Kredsformand: Svend Aage Pedersen, tlf. 20 87 94 41.  
Mail: svap@eyesee.dk. www.nyre.dk/midtjylland

26. april: Søndag den 26. april forsøger vi os med en skovtur for 
alle. Vi mødes på P-pladsen ved SønderCenteret i Skive, lige ved 
de store træhaller, hvorefter vi går i anlægget og får et par hyg-
gelige timer. Medbring selv madpakkekurv inkl. drikkevarer.

14. juni: Søndag d. 14. juni gentager vi skovturen, denne gang 
blot i Viborg. Vi mødes på P-pladsen på Sønæsvej ved det gule 
klubhus, hvorefter vi går over på Sønæs og får et par hyggelige 
timer. Medbring selv madpakkekurv inkl. drikkevarer.

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

11. marts: Samværsgrupper, tx og pårørende mødes. 

30. maj: Nyrernes dag

Vestjylland      
Kredsformand: Karen Marie Riis, tlf. 21 62 08 91. 
Mail: kmsriis@hotmail.com. www.nyre.dk/vestjylland

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

9. marts: Møde i Transplantationsgruppen kl. 16.30.
Mødet foregår i Sundhedshuset ved Kolding Akutsygehus.
Har du lyst til at være en del af denne gruppe, som mødes  
to gange om året, så ring på tlf. 21 78 76 43 eller mail til  
erbruun@gobel.dk. Kontaktperson er Rita Bruun.

24. marts: Møde i samværsgruppen for nyresyge, som også har 
diabetes. Mødet foregår i Sundhedshuset ved Kolding Akutsy-
gehus fra 16.15 til 18.15. Har du lyst til at være en del af denne 
gruppe, som mødes 2 gange om året, så ring til Rita Bruun på 
tlf. 21 78 76 43.

19. maj: Møde i P-dialysegruppen med pårørende kl. 16-18 i 
Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Vita Jensen 
på tlf. 21 75 50 34.

24. maj: Brunch på Hotel Koldingfjord kl. 11. 

Sydvestjylland     
Kredsformand: Kent Thomsen, tlf. 23 64 99 82.  
Mail: kentharristhomsen@outlook.dk.  
www.nyre.dk/sydvestjylland

17. april: Bowlingaften på Bowl’n Fun & The Grill,  
Glarmestervej, Esbjerg.

Sønderjylland     
Kredsformand: Else Lorentzen, tlf. 51 95 44 36.
Mail: elselo@bbsyd.dk. www.nyre.dk/soenderjylland

5. maj: Temaaften om organdonation med bl.a. en  
intensivsygeplejerske

30. maj: Nyreforeningen markerer Nyrernes Dag

6. juni: Bustur til historiske steder i Sønderjylland med  
temaet “Fra vi blev tyske statsborgere, til vi igen kom hjem  
til Danmark”.

Fyn 
Kredsformand: Lone Thomsen, tlf. 40 32 34 34. 
Mail: lrt@mail.dk. www.nyre.dk/fyn
(Skriv “Nyreforeningen Kreds Fyn” i søgefeltet på Facebook)

Vestsjælland 
Kredsformand: Vibekeea Jensen, tlf. 22 53 20 75. 
Mail: vibekeea@stusgaard.dk. www.nyre.dk/vestsjaelland

Storstrømmen 
Kredsformand: Carsten Andersen, tlf. 22 97 27 81
Mail: h.carsten.andersen@gmail.  
www.nyre.dk/storstroemmen

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

Nordsjælland       
Kredsformand: Jette Thaarup, tlf. 22 81 46 78.
Mail: jettethaarup@hotmail.com. www.nyre.dk/nordsjaelland

8. februar: Generalforsamling, Frivilligcenteret,  
Hillerød, kl 12-16.

Det sker lokalt i    
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10. marts: Netværksmøde for Yngre Nyresyge,  
Frivilligcenteret, Hillerød, kl. 19-21.

25. april: Kaffe og kage på Skovcafeen, Nyruphus, kl. 14  
(gåtur kl. 13.30).

30. maj: Nyrernes Dag, Loppemarked, Brammers Gaard,  
Helsingør.

7. juni: Netværksmøde for Yngre Nyresyge, Ninas Naturcafé, 
Kirketelte, kl. 13.

Københavns omegnskreds 
Kredsformand: Lis Videbæk, tlf. 46 56 14 54. 
Mail: lv.flong@webspeed.dk. 
www.nyre.dk/koebenhavns-omegn90

3. marts: Samværsgruppen kl. 18.30, Kulturhuset, Poppel Alle 
12, 2630 Tåstrup.

7. april: Samværsgruppen kl. 18.30, Kulturhuset, Poppel Alle 
12, 2630 Tåstrup.

2. maj: Landsgeneralforsamling i Svendborg. Tag med og giv 
din mening til kende. Der arrangeres bustur dertil.  
Henvendelse til bestyrelsen.

LOKALT

5. maj: Samværsgruppen kl. 18.30, Kulturhuset, Poppel Alle 12, 
2630 Tåstrup.

2. juni: Samværsgruppen kl. 18.30, Kulturhuset, Poppel Alle 12, 
2630 Tåstrup.

København/Frederiksberg 
Under konstituering. Mail: kbh.frb.nyre@gmail.com. 
www.nyre.dk/koebenhavnfrederiksberg

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

Unge 
Ungekoordinator: Sofie Melchior Carlson , tlf. 60 14 65 44. 
Mail:  sofiecarlson@hotmail.com.  www.nyre.dk/ung

HUSK 
Du kan gå ind på kredsenes lokalside på nyre.dk og finde de 
senest opdaterede oplysninger om aktiviteter og mulighed for 
frivilligt rbejde og fællesskab.

Kom med på ungeweekend!
Årets første ungeweekend 2020 afholdes fra fre-
dag d. 3. april til søndag d. 5. april på Haugstrup-
gård, Søvang 28, 7200 Grindsted. 

Arrangementet starter fredag eftermiddag med 
ankomst og indkvartering fra kl. 16 til 17.30. Her-
efter spiser vi aftensmad kl. 18 efterfulgt af spil og 
fælleshygge. 

Lørdag har vi oplæg af en nyrelæge om bivirknin-
gerne ved at være nyresyg og en workshop med 
Charlotte Willer Kristensen, 2. næstformand i Ny-

reforeningen. Dagen slutter med aftensmad efter-
fulgt af karaoke og en tur i poolen. 

Søndag spiser vi morgenmad, rydder op og slutter 
af med en evaluering af weekenden. 

Tilmelding kan foregå på mail til nfbu@outlook.dk 
eller du kan ringe til Caroline på tlf. 29 70 89 39 el-
ler Karsten på tlf. 60 72 42 87 senest 20. marts. Det 
er gratis at deltage, hvis du er medlem af Nyrefor-
eningen og mellem 18-30 år. Det fulde program kan 
læses på nyre.dk/kurser.

Læs om alt, hvad der blev besluttet på hovedbestyrelsesmøde på nyre.dk/hovedbestyrelsen-arkiv
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FORMAND FOR NYREFORENINGENS PATIENTUDVALG,  
HENNING SØNDERGAARD ER PATIENTREDAKTØR FOR  
DET VIDESKABLIGE MAGASIN, JOUNAL OF RENAL CARE 
(JORC) OG BRINGER UNDER "FORSKNING FORKLARET"  
ENTEN  SIN ANMELDELSE ELLER SKRIVER OM ANDEN  
INTERNATIONAL FORSKNING.

Baggrund
Der er to gode grunde til at køre længe-
re og hyppigere hæmodialyser. Vi skal af 
med så mange affaldsstoffer som muligt, 
og vi skal sørge for ikke at få for store 
udsving i vores væskebalance, hvilket 
belaster de indre organer, ikke mindst 
hjertet. 

Historiske landvindinger
I 1960 opfandt nefrologen Belding 
Schribner den første A/V shunt der 
gjorde det muligt at køre hæmodialy-
se på folk med kronisk nyresvigt. Før 
det kunne man kun give dialyse til dem 
der havde akut nyresvigt, idet man måt-
te blotlægge en vene og en arterie for at 
komme til blodbanen. De årer var bag-
efter ødelagt og kunne ikke bruges igen. 
Og da der kun var ganske få arterier at 
bruge, var det begrænset hvor mange 
gange man kunne dialysere folk.

I marts 1960 kom den første kroniske 
patient, Clyde Shields, i dialyse. Først 
behandlede man folk hver 5. til 7. dag, 
når de fik alvorlige symptomer på uræ-
mi. Hurtigt gik man over til to gange om 
ugen, og derefter tre gange om ugen af 
6-8 timer. Clyde levede i dialysebehand-
ling i 11 år og var med til alle disse skift i 
behandlingen. 

I slutningen af 1960’erne blev dialyse 
udbredt til hele verden. De tre gange om 
ugen blev standardbehandling i hele ver-
den, uden at man rigtig undersøgte, om 
der måske var bedre måder at gøre det 
på. Samtidig fandt man på formlen Kt/V 
til at måle effekten af dialysebehandling. 
Kt/V er siden blevet kritiseret for at være 
et dårligt mål for hvor godt blodet bliver 
renset, ja faktisk så dårligt at nefrologer-
ne, Gotch og Sargent som fandt formlen i 
1985, sagde at deres egen formel ikke var 
videnskabeligt velbegrundet. 

Én af de mange grunde til at kritisere 
Kt/V er at den måler urea (urinstof) kon-
centrationen i blodet. Men urea er et let 
molekyle som hurtigt bliver skyllet ud i 
dialysen i modsætning til f.eks. fosfat, 
som i starten bliver skyllet hurtigt ud og 
siden mere og mere langsomt, hvilket be-
tyder, at det kræver enten hyppige korte 

behandlinger, som f.eks. i P-dialyse, el-
ler meget lange behandlinger, sådan som 
man gør med nathæmodialyse. 

Hvad vi ved i dag om væsketræk 
og affaldsstoffer
Desværre er standardbehandlingen for 
hæmodialyse i Danmark og de fleste 
steder i verden tre gange om ugen i et 
dialysecenter. Også selvom vi nu ved, at 
det er ualmindelig hårdt for hjertet med 
den behandling. I 1999 udgav Anthony 
Bleyer og hans kolleger en artikel, hvor 
de sammenlignede dødsårsagen for alle 
hæmodialysepatienter og P-dialysepa-
tienter, der døde mellem 1977 og 1997. 
Her fandt man en tydelig overdødelighed 
om mandagen for dem der kørte hæmo-
dialyse mandag-onsdag-fredag og om 
tirsdagen for dem der kørte tirsdag-tors-
dag-lørdag. Modsat var der ikke nogen 
forskel hos dem der kørte P-dialyse.

Hvor meget  
hæmodialyse er nok 
ifølge forskningen?

FORSKNING FORKLARET

Ved at se på udvalgte forskningsartikler vil vi her forklare, hvorfor det er vigtigt  
at være opmærksom på, hvordan vi trækker væske i hæmodialyse, så vi sikrer  
et stabilt helbred og en god livskvalitet.
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Bogen henvender sig primært til forældre, som har et 
barn (0-11 år) med en kronisk eller længerevarende 
sygdom. Kronisk eller længerevarende syge børn kan 
med voksnes hjælp blive kompetente medspillere al-
lerede fra en tidlig alder. Det kan gøre dem til gladere 
og stærkere patienter – og kommer herved samtidig 
deres langsigtede helbred til gode.

Bogen viser, hvordan du kan lære dit barn, at mestre 
både sygdom og behandling, således, at det kan blive 
ekspert på egen krop og egen sygdom.

Mange børn som ofte får hjemmebehandling eller er i 
kontakt med et hospital har risiko for at udvikle belast-
ningsreaktioner eller blive traumatiseret. Det kan også 
ske for dem, der er tæt på  det syge barn. Derfor har 
bogen også fokus på beskyttende faktorer – ikke kun 
for det syge barn, men for hele familien. Bogen er ba-
seret på forskning, men inddrager hele vejen igennem 
personlige fortællinger og eksempler og er derfor let 
at omsætte i praksis.

Forfatteren er mor til en dreng med blødersygdom og 
er cand.mag. familierådgiver og spædbarnsterapeut.

Kronisk og længerevarende  
syge børn – På hospital og 
hjemme i familien 

Skrevet af Sine Lyons
Forlag: Saxo Publish Relabee er en gratis, praktisk app, som hjælper dig med 

at hjælpe – så det bliver lidt nemmere at være pårøren-
de. Med appen kan du få overblik over forløb, konsulta-
tioner, opgaver og kontakten med andre pårørende, så 
du ikke er helt så alene i forløbet. Du kan selvfølgelig 
også bruge Relabee, hvis det er dig, der er ramt af syg-
dom. 

”Hvem henter Lise på sygehuset?”
Der er mange informationer at holde styr på under et 
sygdomsforløb. Derfor er det vigtigt at gemme al viden 
vedrørende sygdommen et sted. 

Det fungerer på den måde, at du opretter et forløb og 
inviterer de personer, som skal involveres, med i forlø-
bet. Herefter kan du koordinere alle aftaler, opgaver og 
samle viden i appen.

Hvem henter Lise på sygehuset på torsdag? Hvornår er 
næste kontrol? Hvad sagde lægen om brug af panodi-
ler eller anden smertestillende ved sidste konsultation? 
Det er eksempler på den planlægning, der bliver nem-
mere med Relabee ved hånden.

Relabee samler de mest relevante tilbud til dig og kan 
downloades gratis i både Apples App Store og Google 
Play Store. Nyreforeningen samarbejder med Relabee.

Langt den hyppigste dødsårsag var hjer-
teproblemer, især hjertestop. Bleylers 
resultater er siden blevet gentaget i flere 
undersøgelser, og pausen på to dage i 
weekenden er nu kendt blandt nefrologer 
som dræberkløften (engelsk: the killer 
gap) Så i 20 år har vi vidst at standardbe-
handlingen indenfor hæmodialyse gør at 
folk statistisk set dør tidligere end nød-
vendigt. 

I de samme 20 år har vi også fundet nog-
le af årsagerne til at det sker. I 2008 kørte 

Chris McIntyre hæmodialysepatienter 
ind i en PET skanner mens de dialyse-
rede, og han kunne konstatere, at de 
fik bitte små hjerteanfald – en mindre 
version af det der sker, når man får en 
blodprop i hjertet – hver gang de kørte 
dialyse. I 2011 fandt Jenny Flythe ud af, 
at for hurtigt væsketræk var én af årsa-
gerne til dødsfald blandt hæmodialyse-
patienter. Og siden har McIntyre fundet 
en sammenhæng mellem hjerteproble-
merne og hurtigt væsketræk, ligesom 
han har fundet ud af, at de store udsving 

i kropsvæske langsomt ødelægger andre 
organer, herunder ikke mindst leveren, 
mave-tarmsystemet og hjernen. 

Derfor går Nyreforeningen ind for, at 
nyrepatienter får tilbudt en fleksibel hæ-
modialysebehandling. Dem der er dialy-
sekrævende bør gives adgang til behand-
ling minimum fire gange om ugen, så de 
kan passe på deres hjerte.

Relabee 

Bøger Apps
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Feriehuset ved Skallerup Klit i Nordjylland 
Vores feriehus ved Skallerup Klit ligger kun ca. 600 m fra havet 
og 2 km fra dialysen i Skallerup Seaside Resort, som drives af 
Nyreforeningen. Dialysebehandlingen er gratis for dig, da be-
handlingen betales af din region. Huset indeholder moderne 
faciliteter som f.eks. vaskemaskine og opvaskemaskine. Der er 
i alt seks sovepladser i sommerhuset.
• Feriehuset er handicapvenligt.
• Husdyr er ikke tilladt, dog med undtagelse af  

fører-/handicaphund. 
• Rygning i huset er ikke tilladt.
• Adresse: Klitmarken 5, Nørlev, 9800 Hjørring.

Feriehuset i Grønbæk i Midtjylland
I Grønbæk har vi indrettet en hyggelig feriebolig i det gamle 
Grønbæk Hospital. Der er opstillet et dialyseapparat af mærket 
Gambro AK 100 i huset. Dialyserne udføres med hjælp fra sy-
geplejersker fra dialyseafdelingen på Viborg Sygehus. Dialyse-
behandlingen er gratis for dig, da behandlingen betales af din 
region. Huset har otte sovepladser og er indrettet i moderne 
stil med køkkenalrum og spiseplads til 12 personer.
• Husdyr er ikke tilladt, dog med undtagelse af  

fører-/handicaphund. 
• Rygning i huset er ikke tilladt.
• Adresse: Erik Glippingvej 1, 8643 Ans.

Gå ind på nyre.dk/ferie og se hvordan feriehusene der ser ud indvendigt.  Her finder du også link til ansøgning om ophold i  
feriehusene. Du kan også henvende dig til Birthe Nielsen, tlf. 50 93 59 41 eller dialyse@nyre.dk. 

Nyreforeningen er i gang med plan-
lægning af en ferietur til Skallerup 
fra den 16.-20. september. Turen går 
til Skallerup Klit, hvor vi skal bo på  
Klitgaarden (klitgaarden-skallerup.
com).

Der er mulighed for at få dialysebe-
handling på Nyreforeningens dialy-
seklinik. 

Program med oplysninger om pris, 
tilmelding m.v. kommer medio marts 
på hjemmesiden, nyhedsbrev, Face-
book og i næste nummer af Nyrenyt.

Vil du med på ferietur i det nordjyske?

FERIE

Lej et feriehus gennem Nyreforeningen
Nyreforeningen råder over to skønne feriehuse, beliggende i henholdsvis Nord- og  
Midtjylland, som du kan leje, hvis du er medlem af Nyreforeningen.
Vores to feriehuse er særligt velegnet til dig som er nyresyg, eftersom der er gode  
dialysemuligheder tilknyttet. Derudover byder husene på moderne faciliteter  
og der er mulighed for fantastiske natur- og kulturoplevelser lige udenfor døren.
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Nyreforeningens Nyrelinje 
På nyrelinjen er der personer, som 
har en nyresygdom, pårørende og 
donorer i alle aldre. De frivillige på 
Nyrelinjen har tid til at lytte til dig, 
og de deler også gerne ud af egne er-
faringer.

Du kan ringe direkte til de vidende 
frivillige på Nyrelinjen. Læs mere om 
de frivillige på nyre.dk/nyrelinjen.

Kunne du have lyst til at gøre en  
forskel  for andre og har tid og over-
skud til at være på Nyrelinjen, så ring 
til sekretariatet, tlf.: 43 52 42 52 for at 
høre nærmere.

I dialyse eller transplanteret
Britt Carlsen 
Diabetes, nedsat syn, hæmodialyse 
Tlf. 22 15 83 36  
Træffes bedst man-tirs fra kl. 16–18

Jørgen Hansen 
Stor erfaring med at rejse med p-dialyse 
Tlf. 42 64 63 53

Ann Bellis Hansen 
Transplanteret 4 gange 
Tlf. 28 89 76 96

Anne Mette Daa Natorp 
Har ukendt, arvelig nyresygdom 
Tlf. 51 94 97 37 
Træffes bedst tirs-tors fra kl. 16–18

Gunner Nielsen 
Nyresyg og transplanteret 
Tlf. 98 38 33 72

Rasmus Jensen 
P-dialyse, hæmodialyse og transplantation 
Tlf. 21 93 87 50 
Mail: ler.jensen@gmail.com

NyreforeningenBlekinge Boulevard 2 2630 TaastrupTræffetid: tirsdag-torsdag kl. 10-15Tlf. 43 52 42 52Mail: mail@nyre.dkwww.nyre.dk

Kontaktoplysninger
Foto: Handicaporganisationernes Hus, Danske Handicaporganisationer

Ung med nyresygdom
Susanne Larsen 
Blev nyresyg som ung 
Tlf. 28 72 71 97

Steffie Jørgensen 
Har været nyresyg siden barndommen 
Mail: steffiebj@gmail.com

Lever med cystenyrer
Jan Thøgersen 
Har cystenyrer og er transplanteret 
Tlf. 61 46 64 27

Preben Glue 
Cystenyrer 
Tlf. 25 63 88 07 
Træffes bedst om eftermiddagen.

Lever med cystenyrer
Allan Nielsen 
Nyrestenspatient 
Tlf. 22 61 92 42

Pårørende
Karen Marie Riis 
Pårørende 
Tlf. 21 62 08 91 
Mail: kmsriis@hotmail.com

Berit Roed 
Pårørende 
Tlf. 20 47 82 95 
Mail: beritroed1@gmail.com

Donor
Anne-Dorthe Frahm 
Donor og pårørende 
Tlf. 41 11 81 74 
Træffes hverdage efter kl. 18 samt lør-søn

Daniella Emilie Siintra 
Donor 
Tlf. 50 52 48 49 
Træffes bedst på hverdage

Udvalgsformænd
Formand for Forretningsudvalget
Landsformand 
Jan Rishave  
Tlf. 28 90 93 14 
Mail: jan.rishave@gmail.com

Ansvarhavende redaktør
Næstformand 
Malene Madsen 
Tlf. 40 33 65 70 
Mail: malenejm@gmail.com

Formand for Patientudvalget
Henning Søndergaard 
Mail: hs@nyre.dk

Formand for Pårørendeudvalget
Karen Marie Riis 
Tlf. 21 62 08 91 
Mail: kmsriis@hotmail.com

Formand for Donorudvalget
Lilly Mogensen  
Mail: lillym@stofanet.dk

Nyreforeningens feriekoordinator
Jette Thaarup 
Tlf. 22 81 46 78 
Mail: jettethaarup@hotmail.com 
Træffes man-tors kl. 15–19
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Vil du også nyde dejlige Fanø?
Tag til skønne Fanø for at nyde dejlig natur og strand  

samtidig med at du kan komme i dialyse.

Fanø Dialyseklinik er beliggende i det moderne og velfungerende  
Sundhedshus på Vestervej 1 i Nordby på Fanø. Her er behandlinger  
og sundhedsydelser samlet på ét sted. I klinikken er der indrettet  

to dialysepladser med maskiner, stole og borde, TV m.v.

Dialysen drives af koordinerende sygeplejerske Per Eggert Larsen,  
og det lægefaglige ansvar ligger hos overlæge Kjeld Erik Otte fra Kolding Sy-

gehus. Der er fokus på at indrette dialysen efter aktuelle behov til f.eks.  
dialysedage/tider såvel som tilpasning af selve behandlingen og plejen.  
Gæster til dialyseklinikken kommer ind ad hovedindgangen på venstre  

side af huset og der er nem adgang via få trappetrin eller elevator. 

 Dialysebehandlingen er gratis for dig, da behandlingen betales af din region.

Du kan booke feriedialyse på Fanø hele året rundt  
ved at skrive til fanoe@nyre.dk


