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Læs om sund livsstil
og søvn, når du er
nyrepåvirket

● Umahro fortæller om mad til nyrepåvirkede i lettere grad
● Martin skulle tabe sig for at komme på nyrelisten
● Therese besluttede at tabe sig efter nyretransplantation

LEDEREN

Kronikere

udfordrer
Cirka en tredjedel af den danske befolkning
lider af en eller flere kroniske sygdomme,
men hvorfor er det specielt hårdt at være
ramt af en kronisk sygdom? Vores krop
udsættes for en række fysiske gener alt efter, hvilken sygdom vi har i kroppen. Det
er hårdt at have smerter, blive opereret eller
kæmpe mod nye komplikationer konstant.

Når sygdommen er kronisk, så skal man indrette sig på et livslangt sygdomsforløb. Man
skal ud over den fysiske sygdom også anderkende den psykiske side af sygdommen.
Vi skal hjælpes til at udøve egenomsorg og
mestre livet med kronisk sygdom.
Vi har alle oplevet mange tilbagefald, som
bare er så opslidende for hele organismen,
at vi har mest lyst til at give op, til at dø.
Det er en opslidende proces at komme
tilbage efter sygdom, men det bliver mere
opslidende, når man skal gennem turen
gang på gang.

Hvordan kan vi patienter og vores eller skal jeg henvende mig på nyreafdepårørende klare alle de ned- og
lingen, eller kan jeg komme direkte ind på
opture gang på gang?
den afdeling, hvor mit akutte problem høVi skal acceptere, at vi er syge. Vi skal lære
at forstå, at vi har en sygdom, som vil følge
os resten af livet, men hvordan kan vi det?
Jeg tror, det hjælper med støtte fra ens omgivelser. Sundhedspersonalet kan hjælpe
med faglighed og omsorg. De pårørende
og ens venner har stor betydning for vores
overlevelsestrang. Vi skal have nogen at
snakke med om vores sygdom.
Vi skal lære at sætte nogle overskuelige
mål. Aktiviteter som frisk luft og motion
indgår altid i min overlevelsesstrategi.
Er sundhedsvæsenet gearet til at klare
kroniske patienter? Ja, nogle patienter kan
klare det meste selv, og manøvrerer rundt
i et noget usammenhængende sundhedssystem, men mange har store problemer.
Hvor skal jeg gå hen med mine symptomer? Til min egen praktiserende læge,

Tak for denne gang
og et slag for frivillighed
Jeg har fået den kærkomne ære at skrive
lederen i nærværende nummer af vores
medlemsblad Nyrenyt, fordi jeg gerne vil
tage afsked med jer fra min tillidspost som
2. næstformand her i foreningen.
Jeg har valgt ikke at genopstille, da jeg er i
en periode af mit, hvor jeg ikke har overskuddet til at lægge den tid og den energi
i opgaven som 2. næstformand, som jeg
synes, opgaven fortjener. Det havde jeg
selvfølgelig, da jeg stillede op, men som
vi alle ved, kan livet hurtigt ændre sig. Jeg
forsvinder dog ikke helt ud af foreningen,
da jeg fortsætter som frivillig i kredsen i
Nordjylland.
De vigtigste opgaver 2. næstformanden
har, er at varetage børn, unge og familiers interesser. Henrik Rasmussen har
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AF JAN RISHAVE
LANDSFORMAND, NYREFORENINGEN

rer hjemme? Hvordan ser de kommunale
social- og sundhedsydelser ud i sammenhæng med de praktiserende læger, speciallæger og sygehusvæsenet?

Det danske sundhedsvæsen er godt, men
der er forbedringer. Mere sammenhæng
og koordination, ambulant kontrol og undersøgelser, som kan ske samme dag, en
fast læge, som vi kender, journal er videresendt til relevante læger, så vi ikke skal
starte forfra hver gang.
Jeg glæder mig til at se et nyt sundhedsudpil med erfaringerne fra Coronapandemien omkring telefon- og videokonsultation. Et udspil, hvor vi selv er med til at
planlægge forløb, men har mulighed for
at få en person tilknyttet, som er med til
at manøvrere i sundhedsvæsenet og skabe
sammenhæng i kronikernes forløb.

AF CHARLOT TE WILLER KRISTENSEN
FORHENVÆRENDE 2. NÆSTFORMAND

som FU-medlem overtaget posten som 2.
næstformand frem til valget i 2021.
Uanset om der er en 2. næstformand eller ej
efter valget i 2021, så føler jeg, at jeg nu kan
stoppe med ro i sindet, da jeg ved, vi har
en bunke engagerede frivillige (og foreningens socialrådgiver), der har fokus på vores
børn, unge og familier og vil gøre noget for
dem. Særligt de unge frivillige har gang i en
masse for tiden. Jeg er spændt på at følge
med i, hvad der kommer til at ske.
Gennem alle de år, jeg har været frivillig
i Nyreforeningen, har jeg mødt en masse
skønne frivillige og ansatte. De fire mennesker, jeg de sidste to år har samarbejdet mest med er direktøren, Sven Gerner Nielsen, socialrådgiver og souschef,
Jan Jensen, landsformand Jan Rishave

og næstformand Malene Madsen. De er
nogle skønne mennesker og gør alle fire
en kæmpe indsats for vores forening. Det
er tydeligt at mærke, at de virkelig brænder for at gøre en forskel for alle, der har
nyresygdom inde på livet, på den ene eller
den anden måde. Nu låner jeg lige en sætning, den kære Malene er god til at bruge
– men ”tak for jer”.
Hvis du sidder derude og har tid og overskud i din hverdag og er klar på at få udvidet dit sociale netværk med nogle skønne
mennesker, så meld dig som frivillig.
Der kan altid bruges et par ekstra hænder og et ekstra hoved ;) Hvis de ikke lige
mangler nogle i din lokale kreds, så spørg
i sekretariatet.
Jeg ønsker et dejligt efterår for jer alle.
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Svært at sælge lodsedler
Nyreforeningens lotteri har det svært i disse Coronatider.
Vi har besluttet, at der ikke må sælges lodsedler ved dørsalg. Vi vil ikke risikere, at
der er den mindste fare for at udsætte folk
for smitte. Men den beslutning betyder, at
kredsene har svært ved at sælge det normale antal lodsedler.
Nogle af kredsene har taget nye måder i
brug for at sælge lodsedlerne. Blandt andre Michael Rosenkvist fra Kreds Vestsjælland, der ved et tilfælde fandt ud af,
at han kunne sælge lodsedler til kredsens
medlemmer over telefonen.
”Vi havde i bestyrelsen aftalt, at kontakte
de af vores medlemmer, hvor vi manglede
kontaktoplysninger. Det blev min opgave
at ringe til dem. Samtidig spurgte jeg, om
de kunne tænke sig at købe lodder og det
var der mange, der ville”, fortæller Michael
Rosenkvist, der betegner oplevelsen som
en overvældende succes.
”Alle jeg har talt med, har været meget
imødekommende, og faktisk glade for at

blive ringet op. Opbakningen til lotteriet
har været fantastisk, mange vil gerne købe
mellem 5 og 10 lodder. Samtidig har jeg
haft en rigtig god snak med mange, og fået

opdateret adresser og telefon-numre, så
det har været både hyggeligt og givende på
denne måde at komme i direkte kontakt
med vores medlemmer”.

Chokolade i karantæne
Kreds Sønderjylland har taget utraditionelle metoder i brug hvad angår underholdning. Chokolade har erstattet sang og musik. På grund
af Corona, kunne kredsens medlemmer ikke, som vanligt, komme
ind på dialyseafdelingen med underholdning af forskellig art.
”Derfor lavede vi en aftale med personalet om at forsøde hverdagen
for dialysepatienterne lidt på en anden måde” fortæller kredsformand i Sønderjylland, Else Loren}}zen.
Midt i maj måned mødtes repræsentanter for kredsen i fordøren
med klinikleder Connie og sygeplejerske Ulla, hvor vi overrakte en
pakke chokolade, forsvarligt indpakket i originalpakning, til hver af
de 80 dialysepatienter på dialyseafdelingen.
Alle sikkerhedsforanstaltninger blev overholdt, og efter 14 dages
karantæne, kunne chokoladen deles ud til patienter og personale.
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Nu sker det – der kommer
medlemsadgang
Nyreforeningen har mange gode og populære tilbud og informationer på hjemmesiden, som i dag er fuldt ud tilgængelig for
alle.
Det betyder, at man ikke behøver at være
medlem for at gøre brug af de mange forskellige services. Der er flere aspekter i det.
Det skal sikre flere betalende medlemmer
til vores forening, men der bør også være
en fordel i at være medlem.

Derfor har vi fra den 15. september 2020
valgt at have en offentligt sammenhængende og indbydende hjemmeside, men
også en hjemmeside som kræver medlemsadgang til nogle af vores værdifulde
services og produkter, nemlig opskrifter,
pjecer og Nyrenyt.

Hvis du gerne vil læse Nyrenyt,
pjecer eller opskrifter på nyre.dk:

Vi håber, at I synes at det er en retfærdig
løsning.

Er det første gang du logger på, skal du
vide, at vi aldrig har sendt dig en kode.
Den vælger du selv ved at klikke på
”Glemt/mangler adgangskode”. Har du
før været inde i medlemssystemet, er det
samme kode.

Landsmøde 2020 i 2021
HB-møde i september
Først var det i begyndelsen af maj. Så blev det udsat til
slutningen af september. Og nu er landsmødet i Nyreforeningen udsat til foråret 2021.
Her bliver det afviklet som en ekstraordinær generalforsamling forud for den ordinære generalforsamling 2021og
kommer til at indeholde punkterne godkendelse af regnskab
2019, valg af landsformand, og valg af anden næstformand.
Men noget kommer der trods alt til at ske i september
på Hotel Svendborg. Her bliver holdt strategiseminar for
forretningsudvalg og udvalgsformænd den 25. september.
Og hovedbestyrelsen mødes den 26. til 27. september også
i Svendborg. Da vi passer på hinanden, tager Nyreforeningens ledelse forbehold for, at Coronaen blusser op igen, og
det derfor kan blive nødvendigt at aflyse.
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Du logger ind med medlemsnummer eller din e-mail – og derefter en kode. Kan
du hverken huske medlemsnummer eller
e-mailadresse, kan du maile til Cille Kvartmann på ck@nyre.dk.

Legat fra vinhandler
gav dialysemaskiner
Klinikchefen på Nyreforeningens dialyseklinik Birthe
Nielsen blev af en af gæsterne opfordret til at søge et legat
han bestyrer. Hun søgte et beløb til køb af en nyere brugt
dialysemaskine til brug i Dialysen Skallerup Klit.
Fondsbestyrelsen besluttede imidlertid, at fonden godt ville
bevilge to renoverede dialysemaskiner til en samlet værdi 87.500 kr. Dog med det lille krav, at maskinerne bliver
opstillet i Skallerup Klit og forbliver der. Det drejer sig om
penge fra Vinhandler N. O. Andersens legat.
Så man skal ikke sige, at vin og spiritus
ikke kan føre noget godt med sig.
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Efterårsretter med
vegetabilske proteiner

Protein er en vigtig byggesten for alle - også for nyresyge. Hvis
din nyrefunktion er nedsat er det vigtigt at begrænse mængden
af protein. Hvis du er i dialyse, er det nødvendigt med mere protein.
AF KLINISK DIÆTIST MARIANNE CHRISTENSEN, SVENDBORG SYGEHUS
OG KLINISK DIÆTIST SOFIE WENDELBOE,NYKØBING F. SYGEHUS

De steder, hvor vi traditionelt får protein fra, er kød, fisk og fjerkræ. Gennem de
seneste år er flere og flere begyndt at spise
mere plantebaseret og skære ned på mængden af kød. Derfor vil vi hjælpe dig på vej
til, hvordan du kan spise mere plantebaseret og stadig få dækket dit proteinbehov.
Hvis din nyrefunktion er nedsat, og du
ikke er i dialyse og har en fin appetit, er det
vigtigt at begrænse mængden af protein.
Hvis du er i dialyse, er det vigtigt at få rigeligt protein, men hvis du har en almindelig
god appetit, plejer det ikke at være et problem, at få dækket dit behov.
Når nyrefunktionen er nedsat, gælder
mange forskellige anbefalinger for, hvad
du skal spise. Vi forsøger at nå omkring
flere forskellige i denne artikel. Husk at
spørge på det hospital hvor du går til kontrol, hvad der gælder præcist for dig.

Proteiner uden kød

Proteiner findes også i æg og ost. I æggeblomme er der et højt indhold af fosfat, men
i æggehvide er indholdet meget lavt, og der
er samtidig et højt indhold af protein.
I oste kan indholdet af fosfat også være højt,
men ved at vælge friskost/ flødeost, rygeost
og hytteost, bliver fosfatindtaget begrænset. De oste med højest indhold af fosfat er
smelteost (f.eks. rejeost) og parmesanost.
Proteiner kan også være vegetabilske, det
betyder, at de kommer fra planteriget. De
steder, hvor der findes vegetabilske proteiner, er for eksempel i tofu, bælgfrugter (bønner og linser) og nødder, mandler og kerner.
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Proteiner fra dyreriget og planteriget optages forskelligt i kroppen. Proteinernes
byggesten er aminosyrer, hvoraf nogle af
dem er essentielle. Det betyder, at du skal
have dem i den mad, du spiser, da kroppen
ikke selv kan producere dem.
Madvarer har forskelligt indhold af essentielle aminosyrer, og animalske produkter som, kød, fisk, mælk og æg er
sammensat, så din krop bedst kan optage
proteinerne.
Proteiner i vegetabilske produkter indeholder færre essentielle aminosyrer end
animalske produkter. Det gør, at kroppen
ikke kan optage den samme mængde og at
der dermed er mindre protein til vedligeholdelse af din krop.

Er bælgfrugter OK som nyresyg?

Bælgfrugterne hører egentlig under kategorien grøntsager, men på grund af deres
høje indhold af protein kan de altså også
fylde den del af tallerkenen, hvor der i den
danske madkultur ofte ligger kød.
Bælgfrugterne er fedtfattige og indeholder
masser af vitaminer, mineraler og kostfibre, som er med til at holde dig mæt. Derfor kan de helt eller delvist erstatte kød i
dine måltider. Men du skal være opmærksom på, at de indeholder mere kalium og
fosfat end kød, fisk og fjerkræ.
Indholdet af protein i bælgfrugter, nødder
og frø er højt. Udfordringen er kvaliteten
af proteinet, men sørger du for at spise varieret, er det muligt at indtage alle essentielle aminosyrer.

Hvis du som vegetar stadig spiser mejeriprodukter og eventuelt også æg, er du
ikke i risiko for at mangle næringsstoffer
i din kost. Spiser du vegansk og bruger
bælgfrugter og anden plantekost som den
eneste kilde til protein, skal du være opmærksom på, om du får dækket din krops
behov for næringsstoffer. Spørg din diætist
om hjælp.
Som nyresyg skal du være opmærksom på,
at nødder, mandler og tørrede bælgfrugter
indeholder store mængder kalium og fosfat. Det betyder, at du skal have fokus på
mængderne som du spiser.

Suppe og væske

Når det bliver mørkere og koldere, bliver
mange fristet af suppe. For nogen er det
problematisk pga. væskeindholdet, da det
er ”dyrt” i væskeregnskabet at spise suppe. Samtidig indeholder købe/industrielle
supper ofte store mængder salt, som gør at
du bliver mere tørstig.
Hvor meget væske du anbefales at indtage,
er afhængigt af, hvor meget vandladning
du har. Du kan altid spørge din læge, hvad
der gælder for dig. Alt der er flydende ved
stuetemperatur skal regnes med. For eksempel: Vand, isklumper, kaffe, te, øl, vin,
spiritus og suppe.
Hvis du skal begrænse væske, så spis en
lille portion suppe og spis et stykke brød
til. Hvis der skal grøntsager i suppe, så
skær dem ud i de stykker, der skal bruges,
og giv dem et opkog på et par minutter i
vand tilsat salt før de puttes i suppen. Det
sparer på mængden af kalium.

MAD

RISOTTO

GULE ÆRTER

1 person

4 personer

•

•

•
•
•
•
•
•

125 g risottoris (du kan
også bruge almindelige)
¼ bouillonterning opløst i
2½ dl kogende vand
1 lille løg (ca. 50 g) i små tern
½ dl hvidvin
1 spsk. flødeost
Evt. ½ dl piskefløde
Rapsolie / olivenolie til stegning

SÅDAN GØR DU: Olie varmes i en
gryde. Hakkede løg svitses. Ris tilsættes
og der røres et par minutter. Vin
tilsættes og koges op.
Bouillon opløst i vand tilsættes lidt ad
gangen. Småsimrer i ca. 20 minutter.
Piskefløde røre i. Retten tages af varmen og
flødeost tilsættes
TIP: Ved behov for mere protein, kan der
steges et stykke kyllingebryst, der kan spises
til.
TIP: Hvis du vil have flere grøntsager,
smager det dejligt med broccoli. Skæres i
mindre stykker og koges et par minutter.
TIP: Hvis du spiser retten med kylling og
broccoli til, får du ca. 30 % af dagens behov
for kalium og fosfat.
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•
•
•
•

300 g svinebryst
(kogestykke med svær)
Vand og salt
120 g Møllerens Gule Ærter
8½ dl suppe fra det kogte kød
Suppevisk med timian

SÅDAN GØR DU: Flæsket lægges i en
gryde med rigeligt letsaltet vand og
bringes i kog, skummes grundigt. Herefter
tilsættes suppevisken. Flæsket koges til det
er mørt, ca. 2 timer. Medisterpølsen koger
ca. 5 min. sammen med flæsket indtil det
tages op.
Imens flæsket koger, tilberedes urterne
og kartofler som skæres i tern, porrerne i
skiver, det koges efter anbefalingerne for
kaliumbegrænsning (se boks nederst på
siden)
Suppevisken tages op og suppen afmåles,
kom de gule ærter direkte i suppen og kog
til suppen er mør og lind i konsistensen.
Ved anvendelse af Møllerens Gule Ærter

•
•
•
•
•

250 g kartofler
250 g gulerødder
250 g løg
250 g porre
Salt og peber

er kogetiden ca. 5-10 minutter. Herefter
tilsættes grøntsagerne igen. Det gives et
opkog, smages til med salt og peber.
Serveres med kødet, rugbrød og sennep.
TIP: Hvis du skal spare på proteinet,
kan du spise et ekstra stykke rugbrød og
springe medister/ flæsk over.
TIP: Når du spiser gule ærter får du ret
meget kalium og fosfat. Denne ret giver dig
ca. halvdelen af dagens behov for kalium
og fosfat. Hold igen med mælkeprodukter
og frugt den dag, hvor du skal have gule
ærter til aftensmad, så kan du sagtens
nyde en portion på de kolde og våde
efterårsdage.

SPAR PÅ KALIUM I GRØNTSAGER
•

Hvis du skal skære ned på kalium i din mad, er det en
god idé, at de grøntsager du spiser, bliver tilberedt på en bestemt
måde. Uanset om det er til en gryderet, en suppe eller til at komme i
ovnen.

•

Grøntsagerne skal skrælles, skæres i mindre stykker (den størrelse der
skal bruges i retten) og koges i vand, hvor der er tilsat salt.

•

Kogevandet skal kasseres.
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Sund mad for nyrepåvirkede

– og en halv tennisbane som tarm
Selv om tarmsystemet er langt væk fra nyrerne, påvirker bakterierne i tarmen nyrerne både
positivt og negativt. Det fortæller sundhedseksperten Umahro Cadogan om i denne artikel.
Han viser, hvordan man gør mad sund mad let, forståelig og overskuelig.

AF UMAHRO CADOGAN
SUNDHEDSEKSPERT, FORFAT TER OG FOREDRAGSHOLDER

Nyrerne har mange opgaver. Udover alle
de andre opgave, som hovedsageligt er
filtrering af blodet, regulering af blodtrykket, aktivering af D-vitamin, regulering af
væske-, mineral- og elektrolytbalancen,
dannelsen af røde blodlegemer, kontrol
med blodets og kroppens syre/base-balance, afgiftning og udskillelse af affaldsstoffer, ja, man bliver helt forpustet, men

udover alle de andre interaktioner, der
er mellem nyrerne og andre systemer og
organer i kroppen, er der også et samspil
mellem nyrerne og mavetarmsystemet.

vis af gram eller flere kg af mad gennem
tarmkanalen og der er et væld af fordøjelsesenzymer, galde m.m., som sætter gang i
at maden nedbrydes.

Og tarmsystemet er en halv tennisbane
fyldt med biologisk aktivitet. Tarmkanalen indeholder 1,5-2 kg bakterier og andre
mikroorganismer. Der passerer hundrede-

En biokemisk fabrik

Alle disse mikrober “dernede” er biologisk
højaktive, så de danner en masse biologisk
aktive molekyler, og overfladearealet “dernede” formodes at være alt fra ½ badmintonbane til flere tennisbaner. Det er kort
og godt en halvkontrolleret gæringstank,
faktisk en stor biokemisk fabrik, hvor der
dannes enorme mængder biologisk aktive
stoffer, der påvirker hele kroppen.

Stort overfladeareal

Tarmsystemet har samlet et enormt
overfladeareal at optage indhold fra. Det er
godt i forhold til optaget af næringsstoffer,
men kan også give anledning til absorption
af alle mulige “mærkelige” stoffer, der
kan dannes i tarmsystemet. Typen af
mikroorganismer i tarmsystemet, hvordan
de opfører sig, og de stoffer de danner, har
effekter, der ikke bare er lokale, men der
rækker ud i hele kroppen.

Påvirker også nyrerne

Alle de nævnte effekter ser endda også ud
til at kunne påvirke nyrerne. Affaldsstoffer fra tarmmikrober kan optages over det
enorme overfladeareal, hvorefter lever og
nyrer skal håndtere dem og udskille dem.
Fragmenter af bakterier kaldet endotoxin
og LPS kan optages i blodbanen, og forårsage inflammation og oxidativt stress
8
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(tænk en slags ildebrand på celle- og molekylærplan) i nyrerne. Så selvom tarmsystemet er “langt væk” fra nyrerne, kan det
påvirke dem både positivt og negativt.

Reducer belastningen af nyrerne

Da kost og livsstil har en ret stor indflydelse på hele fordøjelsen, er der, i hvert fald
teoretisk set, en mulighed for at mindske
belastningen på nyrerne, ved at spise en
kost, der resulterer i en sundere fordøjelse,
en mere hensigtsmæssig tarmflora, og en
reduktion i stoffer fra tarmsystemet, der
kan belaste nyrerne.

Bær og mørk chokolade

Den kost, der vil hjælpe med dette, er
heldigvis ikke enormt avanceret, eller helt
anderledes end reel sund kost.
Fokuser på at få masser af planteføde i
form af grøntsager, bær, frugter, nødder,
mandler, kerner, bær, fuldkorn, rodfrugter, bælgfrugter, krydderier og krydderurter.
Derudover skal du forsøge at få en kost
rig på polyfenoler, der også findes i kakao
(og derfor mørk chokolade), oliven, ekstra
jomfruolivenolie, grøn, sort og hvid te, udover bær, grøntsager, frugter og nødder.

Hampefrø- skaller er som grus

Her kommer Umahros 10 kostbud
1.

Spis mindst 600 g grøntsager, bær og frugter hver dag.

2.

Spis protein af ordentlig kvalitet til alle måltider.

3.

Skån din krop for al det tilsatte sukker – både det synlige, det usynlige
og eventuelt det kunstige.

4.

Sky ikke fedt – de rigtige fedtstoffer er sunde og nødvendige, så fokuser
på type og kvalitet. Vegetabilske olier bør ideelt set være koldpressede
og uraffinerede.

5.

Spis bælgfrugter, nødder, frø og kerner hver eneste dag.

Du skal også fokusere på at vælge sundere proteinkilder, såsom fisk, skaldyr, rogn,
vegetabilske proteinkilder og syrnede mejeriprodukter, da det også kan have indflydelse på fordøjelsen, sammensætningen
af tarmmikrober og på hvilke stoffer, der
dannes i mavetarmsystemet.

6.

Hvis du spiser kornprodukter, så vælg fuldkornsprodukter og fuldgryn
– de raffinerede korn er ikke lige så næringsrige. Og få dem meget
gerne udblødte eller lavet som surdej.

7.

Drik 1½-2 liter vand, ren grøntsagsjuice, grøntsagsjuice med lidt frugt i,
grøn te, hvid the, sort the og urtete hver dag.

8.

Spis som udgangspunkt regelmæssigt – spring ikke hovedmåltiderne
over.

Det er heldigvis nemt at spise en kost, der
også gavner fordøjelsen. Det kan du gøre
ved at lade dig inspirere af den såkaldte
T-tallerkenmodellen og de 10 kostbud.
Dem kan du se i boksen her til højre.

9.

Spis afbalancerede måltider med sundt fedt, kvalitetsprotein, “hele”
kulhydrater og grøntsager.

Sundt fedt i form af omega-3 fedtsyrer fra
fisk, skaldyr, rogn, hørfrø, chiafrø, hampefrø (helst afskallede, da det ellers er som at
spise grus), valnødder og koldpresset rapsolie, samt mono- og flerumættede fedtsyrer i mandler, nødder, frø, kerner, avokado og koldpressede vegetabilske olier, har
også en gavnlig effekt på tarmfloraen.

Få de sunde proteiner
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10. Selv med så god mad, kan det være en god ide med et
D-vitamintilskud, omega-3 fedtsyrer og eventuelt mælkesyrebakterier.
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Patienthistorie om Therese

Therese
besluttede sig for
at tabe sig efter
transplantation
FØR
AF STINE TRANBERG JACOBSEN, PÆDAGOGISK ANTROPOLOG
OG CILLE KVARTMANN, KOORDINATOR I NYREFORENINGEN

30-årige Therese Louigia Thieme blev nyresyg som 9-årig. Hun er i dag transplanteret for anden gang og var mellem de to
transplantationer i dialyse i otte år.
Gennem sit sygdomsforløb har Therese
haft store vægtsvingninger – faktisk har
hun igennem årene tabt sig hele 225 kg.
Therese fortæller, at vægtøgningerne har
hængt tæt sammen med behandling med
prednisolon. Et præparat mange nyrepatienter har haft ”fornøjelsen” af, og som
bl.a. har øget appetit og vægtstigning som
hyppige bivirkninger.

Prednisolon-sulten

Vi har talt med Therese om, hvordan hun
tabte sig 30 kg efter sin transplantation.

Therese koncentrerede sig mest om kosten, da hun startede sit vægttab:
”Jeg trænede mig selv i at spise mindre,
men så spiste jeg nærmest hele tiden.”
På den måde kunne hun holde ”prednisolon-sulten” lidt i skak. Samtidig spiste
Therese enormt meget grønt, rugbrød
og havregryn – en frihed langt de fleste
nyrepatienter får efter en vellykket nyretransplantation, hvor de ikke længere
skal tage hensyn til deres fosfat- og kaliumindtag.
Therese er selv uddannet kostvejleder og
arbejder som selvstændig. Therese understreger, at hun har spist helt almindelig mad
– ingen særlige kure eller overbevisninger.

PREDNISOLON
To mulige bivirkninger ved prednisolonbehandling ud af flere.
Øget appetit:
Mange får en øget appetit af prednisolon og dermed en vægtøgning. Det
er derfor vigtigt at forsøge at spise sundt og spise mange grøntsager, så
vægtøgningen begrænses.
Ændring af udseende:
Prednisolon kan give ændring i fedtfordelingen på kroppen. Det viser sig oftest
ved, at kinderne bliver rundere og ved en øget fedtophobning på maven.
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Måneansigt

Udover bivirkningerne med øget appetit
og vægtøgning har prednisolon også flere
andre bivirkning, der ændrer ens udseende, f.eks. kan kroppens fedtfordeling ændrer sig, og man kan få måneansigt. For
Therese betød disse bivirkninger, at hun
ikke havde lyst til at tage i træningscenter:
”det første halve år efter transplantationen
turde jeg ikke tage i træningscenter; jeg
var bange for, at folk kiggede.”
I stedet gik hun nogle lange ture.
Da de synlige bivirkninger begyndte at
aftage, begyndte Therese at bevæge sig i
motionscenteret. Her dyrker hun primært
konditionstræning. Styrketræning klarer
Therese med nogle øvelser hjemme på
stuegulvet.
Da Therese havde tabt sig 30 kg, havde
de mange vægtsvingninger sat sine præg
på hendes krop. Selvom Therese kun var
i midten af 20erne, var hendes hud meget løs flere steder på kroppen, og hun
fik derfor løftet sit bryst hele 25 cm og
fjernet hud på begge overarme. Det var i
den forbindelse, at plastikkirurgen kiggede Thereses journal igennem og regnede
sammen, at hun igennem årene havde
tabt sig 225 kg.

SUND LIVSSTIL

Patienthistorie om Martin

Skal jeg tabe mig
for at få en ny nyre?!
AF STINE TRANBERG JACOBSEN, PÆDAGOGISK ANTROPOLOG
OG CILLE KVARTMANN, KOORDINATOR I NYREFORENINGEN

Hjemme i Odense sidder familien Larsen
og spiser aftensmad. Menuen står på kyllingedeller og grøntsager. Det falder i god
jord hos 50-årige Martin, men sådan har
det ikke altid været.

være for fysisk svækket eller have en anden
diskvalificerende sygdom. Men det kan også
være en hindring, hvis man er overvægtig
(BMI over 30). Martin havde et BMI på 39,
hvilket betegnes som overvægtig.

”Tab dig hvis du vil ha´en chance for at
blive transplanteret”. Sådan lød den klokkeklare besked fra overlægen på OUH for
to år siden. ”Men det kan jeg jo ikke?!” udbrød Martin, der vejede 118 kg.

I Danmark er det ofte hyggen, der gør os
overvægtige. Især den hjemlige hygge hvor
familie og venner samles om spise- og kaffebord. Hyggen ikke bare legitimerer servering og indtagelse af kalorieholdige fødevarer, men ligefrem opfordrer til det. Martin
var god til at hygge sig og det indbefattede
ofte slik, chips, flødekager, sodavand, alkohol og ikke mindst sovs på kartoflerne.

Overvægtig

Det er ikke alle, der kan blive skrevet på nyrelisten. Der kan være forskellige hindringer
for optagelse på listen, blandt andet kan man

BMI
Der vil for de allerflestes vedkommende være et krav om, at
BMI ikke overstiger 30-33 før
henvisning til transplantationsudredning.
BMI – Body Mass Index er en
matematisk formel for sammenhæng mellem vægt og højde.
Formelen er vægt divideret med
højde gange højde. Fx 80 kg divideret med (1,80 m x 1,80 m) = 25.
Vægttab inden transplantation
nedsætter risikoen for komplikationer. Ved overvægt er der øget risiko for sårinfektioner, øget risiko
for blødning samt øget belastning
af hjertet.
For patienter med et normalt BMI
er der en dokumenteret reduceret
risiko for disse komplikationer.
Helingsprocessen er også markant
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forbedret.

Han var i en periode lidt gnaven på grund
af overlægens besked og tænkte, at så kunne det hele også være lige meget. Men efter
nogen tid besluttede sig han sig for at tage
skeen i den anden hånd og lave en livsstilsændring. Han startede med at gå ture,
cykle og lægge kosten om.

Personlig træner

Da Martin havde tabt 10 kg, stod vægten stille. Der måtte tages andre metoder
i brug. Han og hustruen fandt et motions-center nær hjemmet, hvor man kunne købe en personlig træner. Det koster
10.000 kr. for 3 måneder, men de syntes at
det var en lille pris at betale for muligheden for en ny nyre og et bedre liv.
Julie, den personlige træner, forfattede
både en kostplan, hvor der naturligvis
tages hensyn til Martins nyrediæt samt
et individuelt træningsskema. Men også
vejninger hver anden måned og vedvarende opmuntring til at holde faste aftaler
var en fast del af træningsforløbet. Det er
immervæk lidt sværere at få dårlige undskyldninger og overspringshandlinger til
at virke overbevisende, når der står en

egenbetalt træner og venter på dig i motionscenteret.
Den fysiske træning er hård – meget
hård. Martin går lange ture, cykler, løber
og træner 3 gange om ugen i motionscenteret. Det hele med puls-ur. Forleden
forbrændte han 750 kalorier på én træning! En voksen mand skal normalt indtage 2500 kalorier om dagen ved normalt
aktivitetsniveau.

Kostplanen

Nu spiser han endda skyr med topping
om morgen, på trods af han hadede skyr
til at starte med. De øvrige måltider i løbet af dagen står på grønt, fisk, kål, kylling og broccoli. Selv tilberedningen af
maden er Martin blevet mere bevidst om
og der er også stor hjælp at hente fra hustruen, som er kreativ i køkkenet. Mellemmåltiderne er tit et æble, en gulerod,
melon eller cherrytomater.
I dag har Martin tabt 25 kg (heraf var
11 af de tabte kilo ren fedt) og vejer 92
kg. Han kan lege med børnebørnene og
han har det meget bedre – både fysisk og
mentalt. Når han bliver transplanteret vil
han fortsætte livsstilen. For nu er Martin
selvfølgelig skrevet på nyrelisten!

FØR

EFTER
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Kan man blive vaccineret
mod blærebetændelse?
Vaccinen StroVac ® er brugt siden 2017 i Tyskland. Flere andre lande i Østeuropa,
Sydamerika og Mellemøsten benytter den flittigt. Flere undersøgelser viser, at den
nedsætter hyppigheden af urinvejsinfektioner med 26 til 93 procent
AF ERNA AHMETSPAHIC
NYRE- OG LEVERTRANSPLANTERET

Urinvejsinfektioner er en af de mest typiske gener for de fleste mennesker, der er
i immunsuppressiv behandling, herunder
især nyretransplanterede.

tarmbakterier, som f.eks. E. coli eller Klebsiella, nemmere kan “vandre” fra skedeåbningen igennem urinrøret og trænge op i
blæren og udgøre infektionen.

Både mænd og kvinder kan rammes af
infektionen og den næsten ubærlige svige
til følge. Tit er urinvejsinfektioner en engangs"fornøjelse", hvor antibiotika hjælper effektivt. Til tider bliver urinvejsinfektionerne dog kroniske; så er der risiko for
at skulle i langtidsbehandling med antibiotika, hvilket bliver fulgt op af andre, næsten ligeså slemme gener. Her kan nævnes
svamp, uren hud, diarre, eller værre endnu, resistente bakterier, der gør, at mulighederne for behandling bliver væsentligt
indskrænket med tiden.

I følge Statens Seruminstitut findes der
ikke en godkendt vaccine mod urinvejsinfektioner i Danmark.

Halvdelen rammes

Vaccine kan være løsningen

I følge Statens Seruminstitut får op mod
50 procent af alle kvinder en eller anden
form for blære- eller urinvejsinfektion i løbet af deres liv, og sygdommen vender tit
tilbage igen og igen.
Halvdelen af de ramte får gerne en ny infektion indenfor et år. Kvinder får det oftere end mænd, på grund af deres forskellige anatomi. Dette er med til at harmløse
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Udfordringen med en urinvejsinfektionsvaccine er, som med andre vacciner, at test
på dyr ofte bliver lavet i lukkede miljøer,
hvor dyrene er genetisk homogene, og der
ikke er indvirkning udefra.
Når det derimod kommer til mennesker,
kommer der for mange udefrakommende
variabler, der gør, at testens udfald bliver
for upålidelig.
De tyske nefrologer anser vaccine imod
urinvejsinfektion som meget lovende. Disse vacciner er et tilbud på samme niveau
som vacciner imod influenza, lungebetændelse og lignende bakterielle og virologiske infektioner.
Dr. Peter Nickel, der er tilknyttet Nefrologisk afdeling på Universitetshospitalet
i Berlin skriver, ”hvis StroVac® ikke er

tilgængeligt i Danmark, så kan man konsultere sin læge om orale E. coli vacciner.
Uro-Vaxom® kunne være en mulighed,
eller endda vaginale vacciner så som Urovac®. StroVac® består af 10 inaktive patogener, som hører til fem forskellige arter
bakterier.”
De bivirkninger, der er blevet rapporteret er irritation omkring injektionsstedet,
influenzalignende tilstande, med feber og
ømme muskler. Som de bivirkninger, der
er ved alle slags vacciner.

Fremtidsudsigterne

StroVac® blev dobbeltblindtestet fra 2011
til 2015 og har bestået en fase II undersøgelse med 376 testpersoner, hvoraf
halvdelen fik StroVac® med overraskende
positive resultater. Man mangler stadig at
gennemgå fase III, på over 500 testpersoner. Vaccinen forventes tidligst på det
danske marked i 2025. Vaccinen er ikke
godkendt i Danmark.
Det er vigtigt at pointere, at inden du tager
noget lægemiddel, skal du konferere med
din nefrolog. Når det er sagt, er det vigtigt, at vi i fremtiden satser ligeså meget på
forebyggende medicin som på behandling.

Sven Aaskilde er single, 72 år
og bor i Nordsjælland.
Han blev transplanteret 23. maj 1985.
I artiklen herunder fortæller han om,
hvordan det er at leve så lang tid med
en transplanteret nyre.
Billedet er taget på Mallorca 2019.

Sven har levet 35 år med søsters nyre
AF SVEN AASKILDE
NYRETRANSPLANTERET

Da jeg i 1982 fik at vide, at det ville være
nødvendigt at komme i dialyse i løbet af
få år, sagde en af mine søstre, at jeg kunne
regne med at få en af hendes nyrer, hvis
de kunne bruges, hvilket heldigvis var tilfældet. Efter kun 4 måneder i dialyse fandt
transplantationen sted i maj 1985. Hun
har selv deltaget i nyretransplantationer
som operationssygeplejerske på Rigshospitalet. Jeg er meget taknemmelig for
hendes gave, vi havde et meget tæt forhold
og holdt f.eks. mange ferier sammen. Derfor var det en stor sorg at miste hende for
nogle år siden.
Da jeg var tilbage i mit hus efter 1 måned
på Rigshospitalet og 2 uger på rekreation,
havde jeg en dejlig oplevelse, der viste, at
nu var jeg ved at være rask.

Kattegruset viste styrken

Jeg havde 2 katte, og det havde været en
kamp at slæbe en 20 kg tung sæk med
kattegrus hen over kældergulvet. Da jeg
skulle i gang med det igen, lagde jeg de
samme kræfter i det, som jeg troede jeg
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plejede, men denne gang stod jeg pludselig med sækken i 2 strakte arme ud foran
mig. Skønt!

Et godt match

Der er mange ting, der har været medvirkende til, at min nyre fungerer normalt efter mere end 35 år. Det vigtigste er et godt
match mellem min søster og mig.
Det har blandt andet medført, at jeg ikke
har været i dialyse siden dagen før transplantationen. Dernæst er det afgørende, at
jeg altid har husket at tage min medicin,
og når jeg har fået et godt råd af nyrelægen, så har jeg fulgt det.
Så har jeg altid sørget for at holde mig i
god fysisk form. I mange år cyklede jeg
28 km frem og tilbage til arbejde næsten
hver dag fra omkring 1. maj til slutningen
af september.
Piller gør dig ikke syg
En af de ting jeg værdsætter mest, er det
overskud og den frihed, som transplan-

tationen har givet mig. Det er virkelig
en gave, som jeg skatter højt. Jeg har altid følt det sådan, at når man er kommet
godt igennem det første års tid, så er man
RASK. Man er ikke syg, blot fordi man tager nogle piller. Man tager dem for IKKE
at blive syg.
Godt 35 år med immundæmpende medicin hver dag, har jo visse bivirkninger. Hos
mig har det betydet, at senerne i min krop
er blevet meget skrøbelige, og at jeg efter et
fald i januar 2005 og igen i januar 2006 fik
beskadiget mine knæ og siden da har gået
med benskinner og albuestokke. Samme
medicin skulle forhindre afstødelse af den
transplanterede nyre, og det er opfyldt på
bedste vis. MEN vigtigste er, at nyren stadig har det godt.
Jeg kommer til kontrol på Nefrologisk Afdeling på hospitalet i Hillerød. Her taler vi
blandt andet om, hvor dejligt det er, at alt
går godt, og at vi ses igen om 4 måneder.
Mit liv er på den måde skønt og fyldt med
frihed og livskvalitet.
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Nye og spændende rådgivningsinitiativer
i Nyreforeningen som følge af Corona-virus
Som jeg skrev i sidste nummer af Nyrenyt,
har Nyreforeningen siden marts måned
modtaget ekstraordinært mange henvendelser fra mennesker med nyresygdom
og deres pårørende siden Coronavirusen
også landede i Danmark.
Bekymringer, tvivl, usikkerhed og angst
har trængt sig på, både hos mennesker i
og udenfor risikogruppen. Coronavirus
har skabt utryghed, fordi ingen kender
særlig meget til den eller til sygdommen
COVID-19, og ingen har oplevet en pandemi før.
Det er total ukendt territorium, så folk har
brug for råd om, hvordan de skal forholde
sig til deres egen, deres børns og pårørendes kroniske sygdom i den her nye situation. Som følge heraf har et enigt Folketing
valgt at tilføre midler til rådgivning til sårbare og udsatte grupper, herunder til Nyreforeningens arbejde for og med nyresyge
og deres pårørende.
De ekstra midler skal anvendes i 2020 til
rådgivningsinitiativer i forbindelse med
COVID-19. Her i Nyreforeningen er vi
meget glade og taknemmelige for det flotte politiske initiativ. Nyreforeningen har
valgt at styrke vores rådgivning for udsatte
nyre- og urinvejssyge og deres pårørende
på fem områder:
•
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Udvikling og etablering af en
elektronisk nyreskole på vores
hjemmeside.

•
•
•
•

Nyrelinjen: hvervning og
uddannelse af flere rådgivere
Elektronisk rådgivning
Omsorgsarbejde for udsatte grupper
Psykologbistand

Covid-19-pandemien har selvsagt udelukket afviklingen af nyreskoler, og Nyreforeningen må konstaterer, at der er opbygget
en ”pukkel” af patienter, som ikke har deltaget i nyreskole.

Nyreforeningen har ansat to projektmedarbejdere, Maia Torstensson og Karen
Bangert i perioden 1.juli til 31.december
2020 til at udføre og varetage de ekstra
opgaver i samarbejde med sekretariatets
øvrige medarbejdere.

Formålene

Udvikling af elektronisk nyreskole

•

Nyresygdommens største problem er, at deres symptomer ikke bliver forbundet med
nyrerne. Patienter kan gå i årevis uden at
relatere deres symptomer til nyrerne. Nyrelægerne skønner, at ca. 10-15 % af befolkningen er i denne situation. Udkommet er,
at nyresygdomme ofte diagnosticeres sent i
forløbet og at patienter derfor kommer akut
i behandling. Resultatet heraf er, at mange
patienter kommer uforberedte i behandling.
Hospitaler kender værdien af uddannede
patienter, og de fleste har derfor etableret
rigtig gode nyreskoler. Udfordringen er
dog fortsat, at de fleste patienter kommer
for sent i nyreskole, og denne problematik
styrkes yderligere af store geografiske afstande. Nyreforeningen har derfor længe
arbejdet med at etablere en digital nyreskole. Nyreforeningens digitale nyreskole
kan og skal naturligvis ikke erstatte hospitalernes nyreskole, men den skal være et
godt supplement.

Formålet med den digitale nyreskole er:
•
•

•

•
•

At få patienter tidligt i gang med
uddannelse i egen sygdom
At fjerne ulighed på grund af
geografiske afstande
At sikre ensartet patientviden om
nyre- og urinvejssygdomme i hele
landet
At styrke forudsætningerne for at
hospitalerne kan imødekomme den
stigende tilgang af patienter med
behov for nyreerstattende behandling
At styrke forudsætningerne for
at patienter kan varetage deres
behandling i eget hjem
At den digitale nyreskole også
har særligt fokus på hygiejne,
infektionsmedicin og social isolation

Nyrelinjen

Nyreforeningen har gennem mange år
drevet en såkaldt Nyrelinje, hvor det er
muligt at ringe eller maile til erfarne patienter, pårørende eller donorer.
Som følge af de seneste måneders mange
henvendelser er det blevet nødvendigt at
hverve flere frivillige rådgivere.

TEMA IHAR
PÅRØRENDE
SOCIALRÅDGIVEREN
SOCIALRÅDGIVEREN
HARORDET...
ORDET
Nyreforeningen har i en periode arbejdet for, at Nyreforeningen kan blive mere
repræsentativ i forhold til køn, alder, geografi og nyresygdomme. Desuden vil
uddannelse og supervision af Nyrelinjens
rådgivere vil blive styrket.

Digital rådgivning

Nyreforeningen vil også styrke vores rådgivning digitalt, så den når endnu bredere ud. Det er planen, at der skal tilbydes
digital rådgivning og chatfunktion. Nyreforeningens indsats på de sociale medier
primært Facebook og Instragram. skal
styrkes. Det kunne give hurtig information til medlemmerne i form af sms- beredskab. Hjemmesiden vil også blive udvidet
med epidemisk viden.

heraf er, at mange ikke bare frygter smitte,
men også lider under vanskelighederne
med social isolation.
Nyreforeningen agter at foretage omsorgs-opkald til de af vores medlemmer,
der er blandt de særlig udsatte. Vi vil ringe
og spørge om, hvordan de har det, og hvad
de har behov for af støtte, heraf om de benytter nogle af Nyreforeningens medlemstilbud og hvilke, så vi kan forbedre vores
tilbud og service.

Psykologbistand

Nyreforeningen yder økonomisk tilskud

til medlemmer, der har behov for psykologbistand og som ikke selv har midler til
at betale. Som følge af COVID 19 epidemien modtager vi flere henvendelser fra
mennesker i risikogruppen, der har behov
for at tale med en psykolog og derfor har
vi valgt at udvide vores tilbud om psykologbistand til nyresyge med særligt behov
for psykologbistand.
Såfremt DU måtte have spørgsmål til de
nye initiativer, er du meget velkommen
til at kontakte mig, ligeledes hvis du kunne have en interesse i at blive rådgiver på
Nyrelinjen.

Omsorgsarbejde

Nyreforeningens sygdomsramte har udvist frygt og bekymring, men også ansvarlighed. Myndighedernes retningslinjer er
blevet respekteret og fulgt. Nyreforeningen kan konstaterer, at en følgevirkning

Maia og Karen er nogle af dem, der ringer
med rådgivning, kommunikation og frivillighed.
Maia Torstensson
(til venstre) og
Karen Bangert på
arbejde i Nyreforeningen

Karen skal udvide Nyrelinjen, sådan at der
bliver flere frivillige at ringe til. Ligeledes
skal hun udbygge foreningens digitale
rådgivning, så du nemt får adgang til viden om COVID-19.
Maia Torstensson er uddannet i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet, og er vant til arbejde med nyresygdomme.

”Hej. Det er fra Nyreforeningen. Vi vil
gerne høre, hvordan du har det”? Sådan vil
det lyde det næste halve år, når Nyreforeningens to nyansatte projektmedarbejdere ringer rundt til medlemmerne, som
nævnt i socialrådgiverens artikel på foregående side.
Vi ringer ikke, fordi vi er utidigt nysgerrige, men fordi vi gerne vil høre, hvordan
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Corona-situationen har påvirket dig. Hvis
du ikke har tid til en samtale, når Maia
eller Karen ringer, kan du eventuelt bare
aftale et andet tidspunkt.

Men hvem er det så, der vil ind i
din stue?

Karen Bangert er blandt andet uddannet
frivilligkoordinator, og har de seneste år
arbejdet i Ordblinde/Dysleksiforeningen

Maia vil udvikle en digital Nyreskole, så
nyresyge også kan komme på nyreskole
og få viden om nyresygdom online, som
for eksempel når Danmark lukkes ned på
grund af pandemier som COVID-19
De to nye medarbejdere i sekretariatet på
Blekinge Boulevard har også andre opgaver. Vi glæder os til, at vi fremover kan
hjælpe vores medlemmer endnu bedre.
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Et spørgsmål om gensidig tillid
25 dialyse-patienter på Herlev-Gentofte Hospital er på grund af Corona-krisen kommet
i gang med video-konsultationer. Og det er noget, der er kommet for at blive.
AF INGER MARIE BAUMANN MØLLER
FRIVILLIGHEDSKONSULENT

Corona-krisen har fået skyld for meget
skidt, men den er også årsag til meget
godt. Faktisk er det Coronaen, der satte
skub i en tanke, der længe havde ulmet på
Herlev-Gentofte Sygehus. En tanke om at
indføre videokonsultationer til patienterne. " Jeg havde faktisk tænkt på muligheden for videokonsultationer før Coronaen
kom, men den satte skub i tankerne", siger
Kristine Lindhard, der er afdelingslæge på
klinik for Nyresygdomme på Herlev-Gentofte Hospital.

Inge greb muligheden

På Herlev-Gentofte hospital er Kristine
Lindhard ansvarlig for rundt regnet 25
patienter i hjemme-hæmodialyse, og stort
set alle sagde ja tak til at afprøve muligheden for videokonsultation.

En af dem er 60-årige Inge Mejdahl, der
bor i Albertslund sammen med sin mand.
Inge har været nyresyg siden 2008, og var
på venteliste til en nyretransplantation på
STAMP-listen. "Muligheden for videokonsultation passede mig fantastisk. Jeg
har haft en del sygdom og en del indlæggelser, og da coronaen kom, ville jeg bare
undgå at komme ind på sygehuset", siger
Inge Mejdahl, og tilføjer, at hun også opfattede videokonsultationerne som en
måde at passe på sig selv.- Jeg ville for alt i
verden undgå at komme ind på sygehuset
og risikere at blive smittet.
Rent praktisk foregår videokonsultationen
over sundhed.dk. Man går ind ved aftaler,
hvor man kan trykke på et videoikon, og
så kan konsultationen ellers gå i gang.
"Jeg skal stole på at de har styr på deres behandling og de skal kunne stole på mig",
siger læge Kristine Lindhard, der også fortæller, at de 25 patienter har været igennem et stringent oplæringsprogram, så de
er helt trygge ved at køre deres behandling
derhjemme. Og at det er ganske få af de 25
patienter, der har takket nej tak til muligheden for videokonsultation.
"Jeg har tillid til Kristine, der er min læge,
og jeg ved hun har tillid til mig. Jeg har til-
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STAMP
STAMP (Scandiatransplant acceptable
mismatch program) er et program
under Scandiatransplant der tilsigter at
matche patienter, som har meget svært
ved at få en ny nyre (bl.a. fordi nogle
patienter har mange antistoffer) med
en bredere gruppe af mulige donorer.
lid til at hun er dygtig nok til at sidde bag
en skærm", siger Inge Mejdahl og tilføjer,
at videokonsultationen passer hende og
hendes temperament godt.

Mere ligeværdigt

"Jeg bor kun 25 minutter fra Herlev, så det
er ikke transporten, der gør det. Alligevel
betyder det noget, at jeg kan holde mig
væk fra sygehuset. Jeg er jo kronisk syg. Jeg
ved det jo godt. Jeg ved det med hele mit
hoved. Men med videokonsultationer bliver snakken med lægen mere ligeværdig".
Som en dejlig udgang på historien kan vi
fortælle, at Inge Mejdahl ikke længere har
brug for dialyse. Hun fik en nyretransplantation 13. juli på Rigshospitalet. Alt gik
fint og Inge Mejdahl er glad. Også over, at
kunne undvære dialysen, selv om konsultationerne med lægen blev lettere på video.

Der er kommet et brev til Nyreforeningen:

Hvad skal jeg med Nyreforeningen?
AF NINA MARIE GROVEMANN
MEDLEM AF NYREFORENINGEN

Efter endnu en tur på skadeskuden med
nyrebækkenbetændelse meldte jeg mig
i 2016 ind i Nyreforeningen. Jeg trængte
til at møde mennesker, der kendte til min
sygdom samt de frustrationer og udfordringer der følger med at være kronisk
syg. Jeg ønskede at komme i kontakt med
andre mennesker, jeg kunne spejle mig i,
som jeg ikke skulle forklare eller forsvare
mig over for. Nogle som forstod.

vet skåret væk. Diætisten og psykologen.
Den tredje, socialrådgiveren, har jeg endnu ikke haft brug for. Medlemsbladet smider jeg som regel direkte i skraldespanden,
fordi artiklerne hovedsageligt henvender
sig til transplanterede og dialysepatienter.
Det samme gælder arrangementerne. Det
eneste event til dato med fokus på nyrepåvirkede var jeg i 2019 selv med til at stable
på benene…

På nyre.dk kunne jeg læse mig til, at der
blev afholdt arrangementer, blev udsendt
medlemsblad og at der var professionel
rådgivning at hente. Selvfølgelig skulle jeg
være medlem!

Så hvad skal jeg egentlig med Nyreforeningen? Med en baggrund i indsamlingssektoren ved jeg, at kontingentet i
Nyreforeningen er exceptionelt lavt - så
lavt, at der kun lige akkurat er penge til,
at foreningen kan løbe rundt, men stort
set ingen penge er til arrangementer, en
ordentlig hjemmeside eller medlems-

Siden da er to ud af de tre områder, jeg
meldte mig ind i Nyreforeningen for, ble-

varetagelse. Alt for meget afhænger af
frivillige kræfter.
Jeg betaler gerne mere for at være medlem
af Nyreforeningen. Til gengæld forventer
jeg så også en mere professionel organisation og en hjemmeside, der er til at navigere rundt på, flere arrangementer og med
et bredere udsyn, at Nyreforeningen facilitere kontakt mellem nyresyge og at flere
områder varetages af professionelle frem
for frivillige.
Nyreforeningen har potentiale til at blive
en forening, som kan bidrage til, at det
bliver lettere at være i verden med nyresygdom og nyrepåvirkning. Dét er en forening for mig.

Kære Nina. Tak for den konstruktive kritik
AF JAN RISHAVE
FORMAND AF NYREFORENINGEN

Nyreforeningen (NF) er en forening for
nyresyge, pårørende og donorer. Hvis du
melder dig til foreningens aktiviteter, vil du
komme til at møde mange andre nyresyge.
Patienter og pårørende er alle forskellige,
men de fleste af os finder i NF nogle gode
mennesker, som vi har stor glæde ved at
snakke med om vores sygdom, problemer
med at være kroniker eller pårørende.
Kredsene og Landsforeningen tilbyder en
lang række aktiviteter for medlemmer.
Foredrag, kurser, sociale arrangementer
og rejser. Vi forsøger at ramme bredt, men
har man andre ønsker, så er muligheden
for at påvirke stor. Du har selv været med
til arrangere aktiviteter, hvilket er utroligt
dejligt. Når NF`s medlemmer er aktive,
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bliver NF stærkere og mangfoldigheden
større.
Du skriver, at NF skal være mere professionel. Jeg er enig og ville ønske, vi havde
flere penge, så vi bl.a. kan få bruge flere
ressourcer på at gøre hjemmesiden mere
tilgængelig. Vi er i gang med at modernisere den, så jeg forventer også en bedre hjemmeside til nytår. Professionelle vil
kunne støtte det frivillige arbejde, så det
kunne gøres endnu bedre. NF er dog i
modsætning til mange andre patientforeninger en forening, der styres af de frivillige – det er vi glade for og stolte af. Du
har ret, vi havde en god diætist, men hun
blev ikke sparet væk. Henvendelserne var
for få, så vi nedlager den funktion.

Omkring psykolog er der ingen ændringer, vi giver stadig tilskud. Vi har haft en
frivillig psykolog, som stoppede i en periode, men han er startet igen. Vi har desuden fået penge til ekstra psykolog hjælp i
forbindelse med hele coronaprojektet.
Hidtil har der været stort flertal for at holde et rimeligt lavt kontingent, så folk har
råd til at være med i NF og støtte vores sag.
Du har selv muligheden for at komme til
generalforsamling, hvor kontingentet diskuteres og besluttes hvert år.
Det er dejligt, at NF er en forening for dig,
og virkelig opløftende at du kommer med en
god og konstruktiv kritik. Det kan vi bruge
ti bruge til noget og arbejde videre med.
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Det sker lokalt i

Arrangementernes afholdelse er afhængig af udviklingen i Corona-situationen.

Nordjylland

20. oktober: Nyreskole.

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

22. oktober: Spiseaften på UCH. Ernæringselever laver mad
efter opskrifter fra Nyreforeningens kogebog.

4. oktober: Svampetur I Rold Skov.
Vi mødes på parkeringspladsen for enden af Skovhusevej
i Skørping – Grøndalen. Tilmelding nødvendig og frist er
senest 20. september 2020 til enten Charlotte Willer Kristensen
på mail: charlotte@mortenwiller.dk eller tlf. 28 90 22 88 eller
Gunner Nielsen på mail nyrenord@live.dk eller tlf. 20 23 33 72.

13 december: Julefrokost i Valgmenighedens Hus. Holstebro.

10. oktober: Organdonationdagen. Stand på Gammeltorv i
Aalborg. Kom og få en snak med os omkring organdonation.

7. september: 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.

29. november: Juletræ i Vejgaardhallen med start klokken 12.

Midtjylland

Kredsformand: Svend Aage Pedersen, tlf. 20 87 94 41.
Mail: svap@eyesee.dk. www.nyre.dk/midtjylland
13. september: Nyreforeningen kreds Midtjylland og Fodslaw
Viborg er gået sammen om at skabe en gåtur fra Hald Ege Skole
med start fra kl 10.00 til 11.00. Gåturen bliver tilrettelagt, så der
er fire ruter. En 1,5 kilometers kørestols- og barnevogns-venlig
rute samt 3, 6, eller 12 km. Ideen og konceptet er, at kunne støtte
Nyreforeningens familiekursus, der henvender sig til familier
med børn af nyresyge.
21. november: Julehygge. Invitationer sendes ud 1 måned før.

Østjylland

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

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

22. oktober: Temaaften på Vindrosen, Exnersgade, Esbjerg.
Smørrebrød og kaffe med Kurt Leth.
9. november: Julefrokost på Jerne Kro, Esbjerg.

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

Formand Jacob Borgholm, tlf. 52 32 50 55.
Mail Jacob@borgholm.dk. www.nyre.dk/oestjylland

20. september: Kongernes Jelling. Regionaludvalget Midt.
Tilmelding senest 1. september til Kristen Vahr Sørensen på
kok@vahr.org eller tlf. 20 20 36 70.

25. september: Frivillig Dag.

10. oktober: Organdonationsdag. Tema er ”levende donorer”

10. oktober: Organdonationsdag.
29. november. Julehygge. Se nærmere i kredsbladet for alle
arrangementer.

Dialysepatienterne bliver heller ikke glemt.
Når vi igen må komme ind på Sygehuset, kommer vi op i
dialysen med underholdning til Jer.

Vestjylland						

Fyn

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

20. september: Kongernes Jelling. Regionaludvalget Midt.
Tilmelding senest 1. september til Kristen Vahr Sørensen på
kok@vahr.org eller tlf. 20 20 36 70. Se mere i kredsbladet.
10. oktober: Organdonationsdag i samarbejde med
Leverforeningen. Holstebro
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Kredsformand: Lone Tomsen, tlf. 40 32 34 34.
Mail: LoneTomsen-nyre@hotmail.com
www.nyre.dk/fyn
(Skriv “Nyreforeningen Kreds Fyn” i søgefeltet på Facebook)
10. oktober: Organdonationsdag. Se mere på www.nyre.dk/Fyn
samt på Facebook Nyreforeningen kreds Fyn.

LOKALT

Kom med på ungeweekend!
Der er mange bivirkninger, når man er nyresyg.
Bivirkninger i forhold til medicin, dialyse, transplantation, ja bare bivirkninger generelt ved at være nyresyg.
Det kan du blive meget klogere på ved at komme med
på ungeweekend, der i år afholdes fra fredag den 18.
september klokken 16.00 til søndag den 20. september
på Millings Hotel i Odense.

Vestsjælland

Kredsformand: Vibekeea Jensen, tlf. 22 53 20 75.
Mail: vibekeea@stusgaard.dk. www.nyre.dk/vestsjaelland
6. december: julefrokost, klokken 12-16 på Bromølle Kro.

Storstrømmen

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

Roskilde

Kontaktperson: Jette Larsen, tlf. 50 91 66 91.
Mail: mogens.jette@gmail.com. www.nyre.dk/roskilde

Tilmelding skal ske til nfbu@outlook.dk senest mandag
den 14. september.
Du kan komme med hvis du er mellem 18 og 30 år, og
har en nyresygdom og hvis du er medlem af Nyreforeningen er det gratis af deltage.
Er du ny? Så er du helt sikkert ikke den eneste. Skynd dig
at melde dig til og komme med i fællesskabet.

28. november: Julestue. Denne lørdag skal vi igen mødes med
Julemanden, der kommer forbi os på Glostrup Bibliotek
den eftermiddag. Se nærmere i kredsbladet NyrePosten.

København/Frederiksberg

Kredsformand: Henik Pilgaard, tlf. 28 43 50 10.
Mail: pilgaard3@tdcadsl.dk eller kbh.frb.nyre@gmail.com.
www.nyre.dk/koebenhavnfrederiksberg
18. september: Tur i ZOO efter lukketid.
Tilmelding til arrangement på SMS: 71 94 33 01 eller
på mail: kbh.frb.nyre@gmail.com senest 11. september 2020.
1. oktober: Madaften på Suhrs Højskole kl. 17.00.
Tilmelding til arrangement på SMS: 71 94 33 01 eller
på mail: kbh.frb.nyre@gmail.com senest 21. september 2020.

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

12. september: Gåtur i Nyrup Hegn, kl. 13.30, bagefter kaffe og
kage på Skovcaféen, kl. 14.00
22. novenber: Julefrokost, Restaurant Toldboden i
Frederikssund, kl. 12-16

Københavns omegnskreds

Kontaktperson: Karin Pihl Andersen, tlf. 40 46 60 05.
Mail: andehoj@city.dk
www.nyre.dk/bornholm

Færøerne

Kredsformand: Jórun Høgnesen, tlf. +298 215450.
Mail: jorunh@post.olivant.fo. www.nyre.dk/faeroerne

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

Unge

Samværsgruppen starter igen til september. Møderne finder
sted den første tirsdag i hver måned. Kontakt Lis Fransen for at
høre nærmere på tlf. 61 67 36 58 efter kl. 18.

18-20. september: Ungeweekend

NYR EN YT • NR. 3 • SEPTEMBER 2020

Ungekoordinator: Sofie Karlson, tlf. 60 14 65 44.
Mail: sofiekarlson@hotmail.com. www.nyre.dk/ung
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Hver nat får din hjerne
en tur i en vaskemaskine.
Hjernens egen vaskemaskine.

Hjernens egen vaskemaskine
Søvnen sørger for, at vi kan fungere i hverdagen, og den er livsnødvendig, fordi den
genopbygger kroppen. Søvnekspert fortæller om, hvordan hjernen renser sig, mens vi sover
AF CHRISTINNA BRAUN
JOURNALIST

Selvom vi føler, vi slapper af under søvn, er
der mange aktiviteter i gang. Det er blandt
andet om natten, hjernens egen vaskemaskine tænder.
Cirka en tredjedel af vores liv. Det er så
lang tid, vi bruger i den tilstand, der kaldes
søvn. Det er der, vores hjerne bliver renset
for alle de affaldsstoffer, der har ophobet
sig i løbet af dagen.
Når kroppen skal af med sine affaldsstoffer, sker det via lymfekarene, Det Lymfatiske System.

Glia-celler vasker affald væk

Hjernen har dog ingen lymfekar til at komme af med affaldet – til gengæld har den
nogle helt særlige celler, kaldet glia-celler,
som kan vaske hjernens affald væk gen20

nem vandkanaler. Denne ’hjernevask’ kaldes ”Det glymfatiske system”, sammensat
af ordene glia-lymfatisk.
Hver nat fungerer hjernen altså som en
slags vaskemaskine, der vasker skidtet væk
– alt dette mens vi sover.

Overførsel til langtidsdepoter

Hjernen er et organ, og for at den kan
fungere, er det nødvendigt med ordentlig
søvn. Når vi sover, er det ikke kun ”vaskemaskinen”, der er i gang. Blandt andet er
det her, hjernen genopbygger sig selv, og
hukommelse bliver lagret. Sådan fortæller
søvnekspert Mikael Rasmussen:
”Vi ved, at under den dybe søvn og
REM-søvnen sker der en konsolidering af
vores hukommelse. Det betyder, at noget

af det, du har i din korttidshukommelse,
i din arbejdshukommelse, bliver gemt i
langtidshukommelsen. Der sker altså nogle overførsler fra korttidshukommelsen til
nogle langtidsdepoter i hjernen”.
Mikael Rasmussen fortsætter: ”Søvn er en
fysiologisk nødvendighed. Mindre søvn
betyder, at hjernen fungerer dårligere. Sover du ikke nok, påvirker det dit humør,
din måde at være sammen med andre på,
din empati og dine impulser. Søvnen sørger for, at vi kan fungere i hverdagen, og
den er livsnødvendig, da den genopbygger
kroppen.”

SØVN

Søvnløshed
Et liv i kronisk søvnunderskud gør, at du aldrig føler dig frisk.
Men det er et grundvilkår for mange dialysepatienter
AF STEEN KVARTMANN
DIALYSEPATIENT

Søvnløshed. Smag på ordet og forband det
derefter langt ind i helvede! Lider du af
søvnløshed er der stor sandsynlighed for,
du lever dit liv i kronisk søvnunderskud og
derfor stort set aldrig føler dig frisk og veludhvilet. Søvnens vigtighed for både krop
og sjæl er forlængst påvist af videnskaben,
men ikke desto mindre er søvnløshed et
grundvilkår, som jeg selv og mange andre
dialysepatienter lever med. Ikke just en
optimal forudsætning for et godt liv, og da
slet ikke for et liv som nyresyg.

2-3 timer i døgnet

Som mangeårig dialysepatient er søvnløshed blevet en naturlig del af mit liv. Min
gamle døgnrytme er en saga blot, og jeg
sover nu sporadisk på alle tidspunkter af
døgnet, men aldrig mere end 2-3 timer
af gangen og næsten aldrig mere end de
førnævnte 2-3 timer i døgnet. At tale om
døgnrytme er nærmest en vittighed, for
skal man tale om en rytme forudsætter
det et regelmæssigt gentaget mønster. Det
eneste mønster i min søvnløshed er, at der
ikke er noget mønster.

vist afskåret fra det almene hverdagsliv.
Jeg tænker langsommere, husker dårligere
og er mere gnaven end godt er. Fysisk er
jeg altid træt, og hverdagshandlinger som
eksempelvis tøjvask, en cykeltur eller rengøring af lejligheden bliver næsten uoverskuelige projekter, som kun kan overstiges
ved at tale virkelig hårdt til mig selv.

Medicin?

Selvfølgelig findes der forskellige medikamenter, som kan afhjælpe søvnløshed. Jeg
har selv prøvet en del forskellige præparater
gennem tiden, blandt andet natur-medicin
som Baldrian, Melatonin & Canabis (også
olie). Alle har stort set vist sig effektløse.
I øjeblikket tager jeg to forskellige receptpligtige præparater. Det ene dæmper ner-

vesmerter og er et særdeles effektivt middel mod uro i benene, det andet virker let
sløvende. Er jeg heldig, giver kombinationen af de to 3 timers uafbrudt søvn.
Min læge har ved to lejligheder tilbudt
mig en recept på Benzodiazipiner, som er
de stoffer, de fleste forbinder med stærk
sovemedicin. Jeg har ved begge lejligheder
afvist tilbuddet af frygt for øget tolerance
og eventuel afhængighed af stoffer, som er
kendt for netop de to bivirkninger.
I frustration over søvnløsheden kan det
være fristende at vælge løsninger, som
medfører uønskede bivirkninger. Derfor
er det værd at huske på, før du stopper dig
med sovemedicin: Værdsæt dit helbred nu
– hvem ved, hvad morgengry bringer.

Søvnløsheden belaster ikke kun personen
som plages af den, men naturligvis også de
øvrige personer i hustanden. Herhjemme
hos os er min hustru tvunget til at forholde sig til mit irregulære søvnmønster, hvilket ikke altid er lige let for hende. Eksempelvis kan jeg indimellem være i dyb søvn,
når hun kommer hjem fra arbejde fuld af
energi og højt humør, eller jeg kan trave op
og ned af gulvet i en sen nattetime, så jeg
på et tidspunkt uundgåeligt forstyrrer det
hun påstår er hendes skønhedssøvn.
Det værste ved søvnløsheden er dog oplevelsen af at være evigt smadret. Mangel
på søvn kender vi alle for en dag eller to,
men vedvarende søvnunderskud skaber
for mig en følelse af at leve i en boble delNYR EN YT • NR. 3 • SEPTEMBER 2020
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Guides

Bøger
Forstå din søvn
Hvad videnskaben siger om god
søvn, og hvordan du opnår det!
Skrevet af Birgitte Rahbek Kornum
Forlag: Gyldendal
Søvn er vigtig. Søvn er dejlig. Mange drømmer om den
lange gode søvn.En uforstyrret søvn fra vi lægger hovedet
på puden, til vi står veludhvilede op næste morgen?
Men lad være med det. Den længsel kan du godt se at få
ud af hovedet. Sådan lyder et af de mange gode råd i Birgitte Rahbek Kornums bog, ”Forstå din søvn”.
”Det svarer til, at man som kvinde bliver ved med at vente
på, at der kommer en prins ridende på en hvid hest. Den
slags længsel efter noget ekstremt usandsynligt gør bare
mennesker ærgerlige og utilfredse med noget, som egentlig er godt nok,” skriver hun i bogen.
Hun gennemgår på en letforståelig måde noget af den
forskning, der er foretaget af søvn og alle de mange indviklede stoffer og mekanismer, der indvirker på søvnen.
Melatonin, hypocretin, histamin, døgnrytme, jetlag og
alder.
Allerførst Rahbek Kornum fast, at det er helt almindeligt,
at vågne et par gange i løbet af natten. Men at det er vigtigt, man får nok af REM-søvnen og af den dybe søvn.
Grunden til, at søvnen er vigtig er den renselsesproces,
der foregår i hjernen under søvnen. Cerebro-spinalvæsken skyller affaldsstoffer ud af hjernen og den renselsesproces blev først opdaget i 2013 af blandt andre professor
Maiken Nedergaard.
God forskning tager tid, og der er stadig mange aspekter
ved søvnen, der mangler at blive belyst. Men indtil da gør
denne bog os meget klogere, og giver os nogle tricks, så vi
selv kan gøre vores søvn bedre.
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For at vores krop kan fungere, er det vigtigt med ordentlig
søvn. Mange har problemer med at sove, og der er mange
guides og gode råd til bedre søvn. Melatoninguide.dk er
en brugervenlig hjemmeside, der har samlet nogle gode
råd, som både kan hjælpe dig med at forstå din søvn og
give dig redskaber til at komme af med søvnproblemer.
Hjemmesiden sætter fokus på hormonet melatonin, der
regulerer døgnrytmen og hjælper med at føle træthed.
Når det bliver mørkt, stiger produktionen af melatonin,
hvilket gør os trætte. Omvendt falder niveauet af melatonin, når det bliver lysere. Den naturlige produktion
af melatonin falder med årene, og derfor kan man have
sværere ved at sove, jo ældre man bliver.
Siden melatoninguide.dk er overskuelig og nem at finde
rundt i, da den er inddelt i fire sektioner, så man let kan
blive klogere på sin egen søvn eller få hjælp til at komme
søvnproblemer til livs.
•

Melatonin: her kan du læse om hormonet
melatonin, de naturlige kilder til det søvnregulerende stof, hvilke fødevarer der har et højt
indhold af melatonin samt lovgivning.

•

Naturlige sovemidler: under dette punkt gives to
forslag til alternativer til hormonet melatonin.
Inden brug af naturlægemidler kan bør læge
konsulteres, da noget naturmedicin skærper
medicin ordineret af eksempelvis nefrologen.

•

Søvnproblemer: her kan du både blive klogere
på din søvn og de fire søvnstadier, og hvilke
symptomer du skal holde øje i forhold til stress og
søvn. Under dette punkt kan du også læse artikler,
hvor der sættes fokus på specielle emner og søvn.
Derudover findes der under dette punkt tips til
bedre søvn, gode søvn-apps til telefonen eller tablet
samt en guide til ørepropper.

•

Produkter: her er en oversigt over produkter, der
kan hjælpe til en bedre søvn. Det gælder kosttilskud,
komfort, bøger og musik samt motion.

Kontaktoplysninger
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 erfaringer.
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 overskud til at være på Nyrelinjen, så ring
til sekretariatet, tlf.: 43 52 42 52 for at
høre nærmere.
I dialyse eller transplanteret
Lise Kirketerp Rubak
Transplanteret med nekronyrer
Tlf. 26 85 44 50
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
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
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
Allan Nielsen
Nyrestenspatient
Tlf. 22 61 92 42
NYR EN YT • NR. 3 • SEPTEMBER 2020

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.

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

Sekretariatet

Direktør
Sven Gerner Nielsen
Tlf: 22 60 20 11
Mail: svg@nyre.dk

Pårørende
Ricky Thanning
Pårørende
Tlf. 29 25 52 33

Socialrådgiver og souschef
Jan Jensen
Tlf: 50 93 59 50
Mail: jj@nyre.dk

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

Administrativ koordinator
Cille Kvartmann
Tlf: 50 93 59 48
Mail: ck@nyre.dk

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

Frivillighedskonsulent
Inger Marie Baumann Møller
Tlf: 41 19 51 00
Mail: im@nyre.dk

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

Projektmedarbejder
Karen Bangert
Tlf: 92 82 24 61
Mail: kb@nyre.dk

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

Projektmedarbejder
Maia Torstensson
Tlf: 92 82 24 73
Mail: mt@nyre.dk
Nyreforeningens feriekoordinator
Jette Thaarup
Tlf. 22 81 46 78
Mail: jettethaarup@hotmail.com
Træffes man-tors kl. 16–19
Klinikchef Skallerup dialyse
Birthe Nielsen
Tlf: 50 93 59 41
Mail: dialyse@nyre.dk

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

Koordinerede sygeplejerske Fanø dialyse
Per Eggert Larsen
Tlf: 27 62 67 28
Mail: fanoe@nyre.dk

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

Blekinge Bpulsevard 2
2830 Taastrup
Tlf. 43 52 42 52
Træffetid: tirsdag-torsdag kl. 10-15
Mail: mail@nyre.dk
www.nyre.dk
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Annika vandt fotokonkurrencen
Glade sommerminder fra medlemmer i enten
Nyreforeningens sommerhuse eller dialysesteder
”Vi har haft det så dejligt, at vi lige tager en uge mere i et andet sommerhus”.
Sådan skrev Annika Overgaard på Nyreforeningens Instagramprofil
efter hun og familien havde haft en uges ferie i Nyreforeningens
sommerhus i Nørlev ved Skallerup Klit.
Annika og hendes familie havde taget mange fotografier af sommerhuset
og familiens ture til stranden. Derfor har Nyreforeningens sekretariat udpeget
Annika til at være vinder af vores lille sommerkonkurrence, hvor vi efterlyste
sommerbilleder fra Nyreforeningens dejlige sommersteder med mennesker på.
Vi siger tak for billedet til Annika og sender en bog.
Det samme gør vi til Skipper Møllebæk og Lis Kallestrup Søndergaard,
der blev nummer to og tre i sommerkonkurrencen.

