
Nyreforeningen skal sikre patienter bedst muligt livskvalitet i deres liv  

Nyreforeningen skal sikre at patienter føler sig hørt og taget alvorligt i deres livssituation. 

Nyreforeningens mål for behandling 

 Behandlingsforløb for svagelige nyrepåvirkede patienter 
o Forløbskoordinator 
o Pårørendes rolle som behandler 
o Assisteret dialyse i hjem/ plejehjem 

 

 Befordring af dialysepatienter (Uændret) - Men hvad er status rundt om i landet? 

 Fleksibel dialyse  
o Tilrettelæggelse af dialyse 
o Gæstedialyse 

Alle mennesker i dialyse bør have krav på ferie i hele Danmark. Derfor skal det 
også være mulighed for gæstedialyse i rimelig afstand til feriestedet 

o Gæstedialyse skal være garanteret i hele landet, når den bestilles 2 måneder før 
feriestart. 

 

 Dialysefri behandling af nyresvigt 
o Behandling af nyresvigt uden dialyse skal sikre højst mulig livskvalitet i livet og en 

værdig afslutning på livet.  
o Implementering af dialysefri behandling  
o Sikring af objektiv nuanceret information 

 

 Brugerinddragelse ved indretning af dialysesteder 
o Dialyseafdelinger 
o Sundhedshuse/ centre 

 
 

Nyreforeningens mål for sundhed og ernæring 

 Aktive dialyser med motionsmuligheder 

o Motion for at forebygger træthed og udbrændthed  

o Motion for at sikre din sundhed og motorik 

 

 Kost som en del af behandlingen 

o Minimerer hjertekarsygdomme 

o Alvorlige senfølger og død 

o Sikre blodkar til dialysebehandling og transplantation 

o Bedre livskvalitet og en bedre behandling af nyresvigt 

o Forbud eller tydelig mærkning af tilsatte fosfater i fødevarer  

 
Nyreforeningens mål for innovation og personlig medicin 

 Innovation 
Nyreforeningen støtter innovation i forhold til forbedring af forholdene for alle mennesker 
med nyresygdom.  

Nyreforeningen ønsker større fokus på innovation i hele EU-området ved at involvere os 
mere i forhold til den innovation der sker med nyreerstattende behandling. Perspektiverne 
for fremtiden kan være ganske revolutionerende, idet der arbejdes på behandlinger der 



potentielt kan erstatte både dialyse og transplantation, som vi kender dem i dag. 
 

 Personlig medicin og telemedicin 
Nyreforeningen vil arbejde på at personlig medicin og telemedicin kommer til at danne 
grundlag for fremtidens behandling af nyresygdom. 
 

 Genkortlægning af arvelige nyresygdomme og genterapi 
o Genkortlægning er udgangspunktet for at udvikle genterapi til at standse eller 

bremse arvelige nyresygdomme. Når genterapi bliver en mulighed, bør det bruges 
på de arvelige nyresygdomme, som er omfattet af denne behandlingsform. 
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