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Pressemeddelelse:

Ændring af vaccineplan vil ramme nyrepatienter i særlig øget risiko hårdt
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har for få dage siden sendt et brev til Sundhedsstyrelsen, hvori de ønsker
et opgør med den nuværende vaccinationsplan. PLO foreslår at droppe sygdomskriterierne i vaccinationsplanen og i
stedet vaccinere efter alder. Et sådant forslag vil få alvorlige følger for landets nyrepatienter.
Forslaget fra PLO er allerede blevet kommenteret af Danske Patienter, og Nyreforeningen er enig i, at de mest udsatte
borgere ikke bliver tilstrækkelig beskyttet, hvis PLO’s ønske gennemføres. Alder er naturligvis en vigtig risikofaktor,
men forskere er også enige om, at mange kroniske sygdomme og især antallet af kroniske sygdomme, ligeledes øger
risikoen for et alvorligt COVID-19 forløb betragteligt.
-I Nyreforeningen er vi derfor bekymrede for nyrepatienter, som risikerer at blive en overset gruppe, hvis forslaget fra
PLO om, at vaccinationer alene bliver baseret på et alderskriterie, bliver en realitet, siger landformand i
Nyreforeningen, Jan Rishave.
Bekymrede for nyrepatienter
-Vores bekymring er i høj grad knyttet til de nyrepatienter, som tilhører gruppen af personer i særlig øget risiko for et
alvorligt forløb ved COVID-19, dvs. det som Sundhedsstyrelsen har defineret som gruppe 5, samt gruppen af udvalgte
pårørende til personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb (gruppe 6), fortæller Jan Rishave.
Hos Europæiske Nefrologer viser undersøgelser, at hurtig vaccination af nyresyge er afgørende for, at minimere død
og alvorlig sygdom, som følge af COVID-19. Europæiske Nefrologer har således siden foråret 2020 dokumenteret mere
end 3.000 tilfælde af personer med alvorlig nyresygdom og COVID-19. Af dem var cirka 70 procent i dialyse og 30
procent var transplanteret. Dødeligheden blandt personerne i dialyse var 25 procent og blandt transplanterede var
den 21 procent. Hvis man sammenligner med andre kroniske sygdomme, så har personer med nyresygdom således en
højere risiko for alvorlige komplikationer ved smitte med COVID-19 – inkl. død – end f.eks. kronisk hjertesygdom,
dårligt kontrolleret diabetes og kroniske lungesygdomme.
-I Nyreforeningen er virkeligheden, at vi har mange medlemmer i den særlige risikogruppe, altså gruppe 5. Disse
medlemmer har i mange måneder levet isolerede, da risikoen for død og indlæggelse er stor, og de risikerer med
PLO’s forslag, at blive isoleret endnu længere, siger Jan Rishave.
Patienterne ønsker ikke et alderskriterie
Også Jesper Villadsen, medlem af Nyreforeningens bestyrelse i region Nordjylland og medlem af foreningens
patientudvalg, samt Tom Pedersen, der er medlem af Nyreforeningens bestyrelse i region Midtjylland og medlem af
foreningens patient- og donorudvalg, er fortalere for at bibeholde den nuværende vaccinationsplan.
-Jeg er blevet vaccineret, og det har ført til, at jeg har fået skuldrene lidt ned. Jeg arbejder på et værested for personer
med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og går derfor på arbejde, siger Jesper Villadsen, som er 49 år og blev
nyretransplanteret for lidt over et år siden.
-Jeg ved ikke hvorfor jeg blevet udtrukket til vaccine før andre, og der er stor usikkerhed med hensyn til den
nuværende vaccinationsproces. Men jeg synes, at det vil være forkert udelukkende at gå efter alder. Det vil efterlade
en gruppe personer, som er i øget risiko ved smitte med COVID-19, i stor bekymring, over f.eks. at gå på arbejde.
Tom Pedersen, som er 51 år og blev nyretransplanteret for tre år siden, er enig i, at det vil være uheldigt at
gennemføre vaccinationerne udelukkende baseret på alder.
-Jeg er endnu ikke blevet vaccineret og jeg er da også i tvivl om hvilken vaccinationsgruppe jeg tilhører. Men jeg har
det fint, og der er mange, som er i større risiko eller lige så stor risiko ved smitte som jeg er. F.eks. patienter, som er i
dialyse, og som derfor kommer på hospitalet tre gange om ugen eller transplanterede, der ligesom mig, via medicin jo
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virkelig har et nedsat immunforsvar. Jeg mener i særdeleshed også de yngre nyresyge bestemt bliver klemt. Hvis man
udelukkende baserede vaccinationen på alder, tror jeg, at man vil se mange dødsfald, fortæller han.
Fasthold kronikeres tillid
-Hos Nyreforeningen er vi dagligt i dialog med vores medlemmer, og vi oplever i flere tilfælde en skævvridning i
forhold til regionernes og hospitalernes prioritering af patienter i gruppen af ’Personer i særlig øget risiko’ og
’Udvalgte pårørende til personer i særlig øget risiko’. Det er der naturligvis en forklaring på, men hvis
vaccinationsprocessen bliver ændret, så vil den skævvridning blive fastholdt over længere tid, siger Jan Rishave.
-Som interesseorganisation for gruppen af nyresyge og deres pårørende er vi derfor bekymrede for, at vores
medlemmers tillid til det danske sundhedssystem vil få en uhensigtsmæssig drejning, hvis den nuværende
vaccinationsplan ikke fastholdes, slutter han.
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Om Nyreforeningen
Nyreforeningen er en dansk patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for nyre- og urinvejssyge,
pårørende og donorer. Organisationen blev stiftet i 1975 og har i dag 5.550 medlemmer fordelt på 16 lokale kredse. Nyreforeningens arbejde består
i at forbedre vilkår og behandlingsmuligheder for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Læs mere på www.nyre.dk.
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