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Dialyse er
behandling af 
mennesker
En kronisk nyresygdom er ofte meget 
indgribende i den enkeltes liv, i særdeles-
hed når dialysebehandling bliver en del af 
hverdagen. Min erfaring er, at mennesker 
i dialyse har en masse ønsker og mål for 
fremtiden; de vil rejse, de vil arbejde, og de 
vil i det hele taget have et normalt liv med 
deres familie, og de vil kunne tage del i alle 
mulige fritidsaktiviteter. 

Faktum er, at vi i dag er nået langt i be-
handlingen af kronisk nyresvigt, og mange 
lever længere og bedre med dialyse end 
tidligere. Dialyse skal ikke længere kun 
sikre overlevelse, men også sikre et godt 

liv. Men det stiller krav til den måde, men-
nesker i dialyse mødes på, og den måde 
dialysen tilrettelægges. Vi skal huske, at 
dialyse ikke blot er behandling af sygdom, 
men behandling af mennesker, der skal 
leve et liv med bedst mulig livskvalitet. Og 
netop derfor er det vigtigt, at dialysepa-
tienter bliver mødt som hele mennesker, 
der har mulighed for at tilrettelægge be-
handlingen, så den passer bedst muligt til 
det liv, vedkommende ønsker at leve.

For nylig deltog jeg i et online foredrag 
ved Glyn Elwyn, som er læge og ekspert 
i fælles beslutningstagen. Han præsente-

rede en metode til at møde patienten, når 
svære valg skal træffes. Ifølge ham skal 
patienter og/eller pårørende præsenteres 
for et valg mellem flere behandlingsmu-
ligheder. Beslutningen om det bedste valg 
træffes i samarbejde med den sundheds-
professionelle, som lytter og spørger ind 
for at afdække patientens præferencer og 
livssituation. Det lyder så enkelt, og mange 
gange er det alligevel så svært. Ikke desto 
mindre bør vi stræbe efter, at dialysevalg 
altid baseres på fælles beslutningstagen.

I Nyreforeningen arbejder vi hele tiden på 
at styrke vores ungdomskultur for unge 
mellem 13-30 år, der har en nyresygdom 
eller er pårørende.

Det gør vi bl.a. ved at inddrage vores unge 
frivillige i foreningens virke og de aktivite-
ter, der er målrettet unge. Samtidig har vi 
fokus på at spørge de unge, hvilke fælles-
skabende og trivselsfremmende tilbud vi 
skal arbejde for.

Langt de fleste unge, der har en nyresyg-
dom eller er pårørende, lever et liv med en 
hverdag, som på mange punkter minder 
om andre unges. Men når det er sagt, så er 
det ikke ualmindeligt, at man som ung kan 

stå med en følelse af at stå alene med sine 
tanker og de udfordringer, der følger med, 
når det handler om sygdommen.

Derfor har vi i Nyreforeningen etableret 
fællesskaber mellem unge, hvor de kan 
møde andre ligesindede, som de kan spej-
le sig i. Fællesskaber, hvor de kan blive in-
spireret og finde støtte til at håndtere livet 
med nyresygdom og skabe de bedste ram-
mer for et godt hverdagsliv.

Og nej! I disse fællesskaber, som er orga-
niseret under Nyreforeningens arbejds-
gruppe for børn og unge – NFBU – sidder 
man ikke og snakker sygdom hele tiden – 
tværtimod.

NFBU planlægger hvert år en række 
spændende aktiviteter, som er målrettet 
unge. Det kan fx være særlige teen- og 
ungekurser, endagsture eller online akti-
viteter, hvor det ud over et fagligt indslag, 
handler om at mødes, skabe gode relatio-
ner og have det sjovt sammen.

Så er du ung med nyresygdom eller pårø-
rende, og har du lyst til at hjælpe med at 
planlægge forskellige aktiviteter, dele ud af 
din erfaring eller bare møde andre unge, 
så er du altid velkommen til at skrive til 
NFBU på nfbu@outlook.dk.

AF HENRIK RASMUSSEN
2. NÆSTFORMAND I NYREFORENINGEN

En stærkere

Ungdomskultur
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Nyrernes dag 2022 
I 2022 sætter Nyreforeningen igen fokus på nyresagen ved 
Nyrernes dag, som afholdes den 28. maj. I løbet af dagen vil 
Nyreforeningens 16 lokalkredse hver være vært ved særlige 
arrangementer, som på deres egen særlige måde er med til 
at vise livet med en nyresygdom. I tidligere år er Nyrernes 
dag bl.a. blevet markeret ved at opstille stande i bymidter og 
dele balloner, bolsjer eller donorkort ud, og fx tage snakken 
om organdonation med interesserede forbipasserende; mens 
man andre steder har tændt lys for afdøde donorer og fejret 
livet med god musik.

Corona har desværre i de sidste to år sat en dæmper på 
fejringen, men vi håber, at vi i år kan holde arrangementer 
rundt om i landet uden mange restriktioner. I løbet af foråret 
kan du på nyre.dk se, hvad Nyreforeningens lokale kredse 
har af planer for Nyrernes Dag 2022. Vi håber, at du vil være 
med til at markere dagen sammen med os.

Årets Solfanger er en pris, Nyreforeningen uddeler til en person,  
der i særlig grad har bidraget til at øge livskvaliteten for mennesker 
med nyre- eller urinvejssygdom. Alle medlemmer af Nyreforeningen 
kan indstille en person til Årets Solfanger. 

Alt, hvad du skal gøre, er at sende en skriftlig begrundelse for  
din indstilling til Nyreforeningens sekretariat på mail@nyre.dk  
eller med post til Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. 

Vi skal have din indstilling senest den 9. marts 2022. Prisen  
som Årets Solfanger uddeles på landsmødet den 7. maj 2022.  
Vinderen bliver desuden offentliggjort på Nyreforeningens  
hjemmeside nyre.dk, på Facebook og i Nyrenyt.

Kender du Årets Solfanger?Kender du Årets Solfanger?

Nyreforeningen har fået produceret 38 korte film, som viser 
livet med en nyresygdom – set fra patienten, den pårøren-
des eller donorens perspektiv. De mange små film beskriver 
hver forskellige relevante temaer, og de indeholder masser 
af nyttig viden om livet med nyresygdom, behandling af 
nyresygdom, hvilke rettigheder man har som nyresyg og 
pårørende der deler deres personlige fortællinger.

”Jeg håber og tror, at filmene kan hjælpe vores medlem-
mer med at forstå deres nyresygdom bedre og klæde dem 
på til at træffe aktive valg om behandling, og hvordan de 
ønsker at leve deres liv,” siger Malene Deele, landsfor-
mand i Nyreforeningen.

Filmene finder du på nyre.dk, nyreskole.dk og på Nyre-
foreningens YouTube-kanal youtube.com/nyreforeningen.
De 38 film er produceret med økonomisk støtte fra: Tryg-
Fonden, Augustinus Fonden, Lemvigh-Müller Fonden og 
Jascha Fonden.

38 korte film viser 
livet med nyresygdom
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KORT NYT

Nyreforeningens lotteri  
holder pause 
Nyreforeningens lotteri har igennem årene været en god indtægtskilde for foreningen, 
hvor indtægterne er blevet brugt til aktiviteter, der er med til at forbedre livskvaliteten 
for mennesker, berørt af nyre- og urinvejssygdom, pårørende og donorer. 

De sidste par år er overskuddet af lotteriet desværre blevet mindre, end vi havde håbet på. 
Lotteriet er derfor sat på pause, indtil en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe i løbet af foråret 
har undersøgt mulige indtægtskilder for Nyreforeningen, lokalt og nationalt – herunder 
om foreningen igen gennemfører et lotteri. Når arbejdsgruppen omkring sommeren er 
kommet med sine konklusioner, vil du kunne læse om det her i bladet og på nyre.dk.

  
TAK for dit bidrag

Mere end 200 personer har i løbet af 2021 valgt at støtte Ny-
reforeningen økonomisk – og heraf har 67 personer doneret 
mere end 1.000 kr. hver til at støtte kampen for bedre livs-
kvalitet for landets nyre- og urinvejssyge, deres pårørende 
og donorer. 

”På vegne af Nyreforeningen vil jeg gerne sige en stor tak 
til alle bidragsydere. Tak til dig, der gav et beløb i taknem-
melighed for, at din transplanterede nyre har holdt i mange 
år. Men også tak til de rigtig mange, der har valgt at give 
et bidrag til Nyreforeningen frem for blomster i forbindelse 
med bisættelse og begravelse,” siger landsformand i Nyre-
foreningen, Malene Deele.

Malene sender også en tak til de personer, der har valgt 
at blive faste bidragsydere til Nyreforeningen, og har valgt 
hver måned at give et bidrag til Nyreforeningen. Ligeledes 
takker hun de mange, der via MobilePay har sendt penge 
til Nyreforeningen, eller oprettet en fødselsdagsindsam-
ling på Facebook til fordel for Nyreforeningen.

”Og naturligvis skal der også lyde et hjerteligt tak til alle jer 
andre, medlemmer og bidragsydere, der har støttet os øko-
nomisk i 2021. Jeres støtte gør en stor forskel i vores arbejde 
for at sikre bedst mulige livsvilkår og livskvalitet for men-
nesker med nyre- og urinvejssygdom, deres pårørende og 
donorer,” slutter Malene Deele. 

I 2022 skal Folketinget tage stilling til et lovforslag om om-
sorgsdage til pårørende; helt konkret at pårørende skal have 
ret til 5 pårørendedage om året. Lovforslaget udspringer af et 
EU-direktiv fra 2019.

”Lige som man opererer med retten til barns første sygedag 
for forældre, så er retten til omsorgsdage for pårørende et 
vigtigt skridt på vejen, for at den nærtstående pårørende får 
mulighed for bedre at kunne prioritere balancen mellem ple-
jeopgaver og arbejdsliv”, udtaler Michael Rosenkvist, næstfor-
mand i Nyreforeningen.

Sammen med 30 andre organisationer er Nyreforeningen 
med i det såkaldte ”Pårørende-initiativ”, og her har man i 
december 2021 sendt et brev til Folketingets beskæftigelses-
udvalg, hvor organisationerne bag Pårørendeinitiativet giver 
udtryk for, hvordan loven bør udformes. 

Den første tilbagemelding fra beskæftigelsesudvalget viser, at 
der er lydhørhed over for initiativet, men at der fortsat er et styk-
ke vej at gå for at sikre den bedst mulige aftale for de pårørende.

Pårørende skal sikres 
ret til omsorgsdage
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Som nyresyg er du sikkert omhyggelig 
med, hvad du spiser. Nogle med nyresyg-
dom vil desuden have gavn af et vægttab. 
Her skal du huske, at det ikke er ligegyl-
digt, hvordan du bærer dig ad når du har 
en nyresygdom.

Hvornår giver et vægttab mening?
Som regel er det bedst for dig at bevare 
eller opnå normalvægten. Undersøgelser 
viser, at vægttab blandt overvægtige med 
nyresygdom kan reducere protein i urinen 
og forbedre et forhøjet blodtryk. Dette kan 
mindske sliddet på nyrerne.  

Et vægttab kan også give god mening før en 
evt. transplantation. Mange transplantati-
onssteder har en max. grænse for BMI på 
30-33. Herudover betyder det noget, hvor-
dan overvægten er placeret på kroppen, 
idet transplantation kan være besværlig, 
hvis overvægten især sidder på maven.

Du skal derimod ikke tabe dig, hvis du 
er i dialyse, og transplantation ikke er en 
mulighed.

Modediæter
Medierne flyder over med mere eller min-
dre dokumenterede, smarte – og ofte fan-
tasifulde – måder at tabe sig på.

Vær opmærksom på, at nogle af disse po-
pulære diæter, kan rumme særlige udfor-
dringer for dig som nyresyg, eller kan være 
direkte skadelige.

Keto, LCHF og andre diæter, hvor kulhy-
drater begrænses, er de sidste år blevet po-
pulære. LCHF står for low carb, high fat. 
Som det fremgår af navnet, går LCHF-ko-

sten ud på at spise færre kulhydrater, sær-
ligt mindre sukker og stivelse og i stedet 
spise en større mængde fedt. KETO eller 
ketogendiæt minder om LCHF og inde-
holder så lidt kulhydrat, at kroppen be-
gynder at anvende fedt som brændstof.  

Diæterne består bl.a. af:
• Proteinrige og evt. fede mejeriproduk-

ter inkl. ost
• Olier
• Grove grøntsager som kål, ærter og 

grønne bønner. Rodfrugter undlades
• Kød, fisk, skaldyr og æg
• Avocado, oliven, forskellige nødder.

Hvor giver det udfordringer i 
forhold til nyresund mad?
Protein: LCHF og Ketodiæt kan inde-
holde mange proteiner, hvilket kan være 
problematisk, hvis du er nyresyg og endnu 
ikke er startet i dialyse, da affaldsstoffer fra 
nedbrydning af protein ophobes i blodet.

Fosfat og Kalium: Kosten har højt ind-
hold af kalium og især fosfat fra ost, mæl-
keprodukter, æg og nødder. Det skal du 
begrænse indtaget af, hvis du har et højt 
indhold af kalium og/eller fosfat i blodet.

Har du diabetes og bliver behandlet med 
insulin, skal du være opmærksom på, at 
kulhydrater får dit blodsukker til at stige, 
og at dit insulinbehov derfor ændres under 
en af ovennævnte kulhydratfattige diæter.

Hvordan taber du dig bedst?
Er du nyresyg og ønsker vægttab, anbe-
faler vi, at du får individuel vejledning af 
den diætist, der er tilknyttet den afdeling, 
hvor du er i behandling.

Du taber dig, når du indtager mindre, end 
du forbrænder. Skær derfor ned på slik, 
forarbejdede fødevarer, chips, kage, is og 
fastfood. 

Spar også på kalorieholdige drikkevarer, 
dvs. øl, vin, spiritus samt sukkersødede 
læskedrikke og sodavand. 

Er det ikke nok, så spis lidt mindre brød, 
kartofler, ris og pasta.

For at få en god mæthedsfornemmelse, 
kan du spise flere grøntsager. Brug evt. ka-
liumbesparende tilberedningsmetoder.

Hvis du er i dialyse, skal du 
desuden være opmærksom på: 
• At vægttab kun bør ske efter aftale med 

din læge, diætist eller andet sundheds-
personale.

• At få dækket dit proteinbehov. Under 
dialyse udvaskes noget protein, og 
under vægttab er det ikke kun fedtvæv, 
men også muskelmasse som tabes. For 
at imødegå det, er det nødvendigt at 
spise tilstrækkeligt protein.

• Gode proteinkilder er: fisk, fjerkræ, 
kød og æg. Vær opmærksom på, at 
æggeblomme har højt fosfatindhold. 
Dette gælder ikke æggehvide, der der-
for er en rigtig god kilde til protein.

• Du kan også få proteiner fra planteriget, 
bl.a. fra tørrede bælgfrugter. Fosfatind-
holdet er højere end i kød, men opta-
gelsen af fosfat fra tarmen er mindre 
fra planteprodukter. Har du forhøjet 
kalium, skal du dog være opmærksom 
på, at der er højere indhold af kalium i 
bælgfrugter end i kød. 

AF KLINISK DIÆTIST SUSANNE ROSS, NYKØBING FALSTER SYGEHUS 
OG KLINISK DIÆTIST ANNEMARIE SIMONSEN, REGIONSHOSPITALET VIBORG
FOTOS AF OPSKRIFTER ER TAGET AF MAIA TORSTENSSON OG CILLE KVARTMANN

Gode råd om kost,  
når du skal tabe dig
Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i diæter og fif til en slankere figur, hvis du gerne 
vil tabe dig. Og lever du med en nyresygdom, er det ikke ligegyldigt hvordan du griber et 
vægttab an. Diætisterne giver her et overblik over hvad du skal være særligt opmærksom på.
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SUNDHED OG KOST

HVID FISK I PAPIR
2 personer

• 250 g torskefilet uden skind. Kan 
erstattes af anden hvid fisk

• 2 tsk. rapsolie
• 2 tykke skiver citron
• Krydderier fx dild, kørvel eller 

fennikel/fennikelfrø
• Lidt salt

SÅDAN GØR DU: 
1. Tænd ovnen på 175 °C varmluft eller 

190 °C almindelig ovn.
2. Del fisken i 2 lige store stykker.
3. Læg fisken på 2 stykker bagepapir.
4. Tilsæt olie, krydderier eller 

krydderurter og lidt salt.
5. Læg en skive citron på fisken og luk 

pakkerne godt til. (Du kan evt. lukke  
som en pose, med et stykke bånd om.)

6. Bag fiskepakkerne 15 minutter.

Næringsindhold
Opskriften indeholder pr. person:
143 kalorier
Fedt: 5,5 g
Kulhydrat: < 1 g 
Protein: 23 g 
Fosfat: 250 mg 
Kalium: 450 mg kalium 
Salt: 0,2 g

TZATZIKI
2 personer

• ½ agurk (ca. 200 g)
• 1 dl græsk yoghurt 10% (du kan vælge 

plantebaseret yoghurt, hvis du har 
behov for at begrænse fosfat)

• 1 fed hvidløg
• Lidt salt

SÅDAN GØR DU: 
1. Riv agurken groft.
2. Rør yoghurt med presset hvidløg og 

peber. Smag evt. til med lidt salt. Kan 
også smages til med spidskommen og/
eller lidt citronsaft. 

3. Knug væde ud af det revne agurk og 
vend i yoghurtblandingen.

Næringsindhold
Opskriften indeholder pr. person:
43 kalorier
Fedt: 2,6 g
Kulhydrat: 2,8 g 
Protein: 1,8 g 
Fosfat: 47 mg 
Kalium: 180 mg kalium 
Salt: < 0,1 g 

MÆTTENDE GRØNT 
TILBEHØR
2 personer

• 200 g kartofler
• 200 g gulerødder
• ½ broccoli (ca. 200 g)
• 1 rød peberfrugt
• 1 spsk. rapsolie
• 2 tsk. paprika
• 1 tsk. spidskommen
• Lidt salt
• Evt. 1-2 tsk. sesamfrø

SÅDAN GØR DU: 
1. Forvarm ovnen til 175 °C varmluft 

eller 190 °C almindelig ovn.
2. Kartofler og gulerødder skrælles.
3. Skyl og skær kartofler og grøntsager i 

mundrette stykker.
4. Kog grøntsagerne 2 min. i rigeligt vand 

tilsat lidt salt.
5. Dryp grøntsagerne af, og læg dem på 

en bageplade med bagepapir.
6. Drys med olie, paprika og spids-

kommen, samt evt. en lille smule salt.
7. Bag grøntsagerne gyldne og sprøde i 

ca. 35 min.
8. Drys sesamfrø over.
9. Server evt. med tzatziki.

Næringsindhold
Opskriften indeholder pr. person:
262 kalorier
Fedt: 9 g
Kulhydrat: 31 g 
Protein: 6,6 g 
Fosfat: 185 mg 
Kalium: 1100 mg kalium (vil blive lavere 
ved kaliumbesparende tilberedning) 
Salt:  0,1 g

KALIUMBESPARENDE TILBEREDNING
Kogte grøntsager kan stort set spises ubegrænset, når de tilberedes kalium-
besparende. Det gør du ved at skrælle og udskære grøntsagerne i mindre 
stykker. Herefter koges de i rigeligt, letsaltet vand. Det er vandet, som grønt-
sagerne koges i, der trækker kalium ud. Grøntsager, der skal indgå i en gryde-
ret eller ovnsteges, skal derfor forkoges nogle minutter.
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For mange patienter, der er i dialysebe-
handling, kan det være svært at finde tid 
og overskud til at dyrke motion efter man-
ge timers behandling. I løbet af januar og 
februar 2021 satte dialyseklinik 8601 på 
Rigshospitalet derfor fokus på motion un-
der dialysebehandling. 

Én måde at dyrke motion på, når man er 
dialysepatient, kan være sengecykling. Her 
kan man kombinere sin dialysebehandling 
med motion. 

Motion giver bedre energi, muskel-
styrke og mindsker uro i benene
Flere store studier peger på, at sengecyk-
ling under dialysebehandlingen kan have 
en gavnlig effekt i forhold til at forbedre 
dialysekvaliteten. 

Omkring 30 % af alle patienter i hæmodia-
lyse lider af Restless Legs Syndrome, også 
kaldet uro i benene. Sengecykling under 
dialysebehandlingen kan hjælpe til at redu-
cere symptomerne på uro i benene. 

Sammenlignet med raske personer har en 
stor del af patienter i hæmodialyse nedsat 
muskelstyrke. Det kan føre til en forringelse 
af kroppens fysiske funktionsniveau. Her 
kan sengecykling være med til at forbedre 
funktionsniveauet og øge muskelstyrken. 

Motion som for eksempel sengecykling 
kan forebygge træthed, forbedre søvnryt-
men og kan også have en positiv indvirk-
ning på humøret. Sengecykling kan også 
hjælpe med at stabilisere blodsukkeret hos 
personer med diabetes. 

For at opnå den optimale effekt af senge-
cykling skal den dog foregå med en vis in-
tensitet i cirka 30-45 min. 

Nye sengecykler kickstartede 
cykelprojektet
I sommeren 2019 var vi så heldige at mod-
tage fire nye sengecykler på dialyseklinik-
ken, efter at Nyreforeningens lokalkreds 
København/Frederiksberg havde doneret 
penge til indkøb af disse.  

På klinikken havde vi i forvejen en enkelt 
ældre sengecykel stående, men der var 
kun én patient, der benyttede den. Efter de 
fire nye sengecykler blev doneret, var der 
stadig ikke flere patienter, der benyttede 
sengecyklerne. 

AF SYGEPLEJERSKE MARIA ULRIKA SCHNEIDER 
OG SYGEPLEJERSKE SIGNE BO KUNKEL-BODE, RIGSHOSPITALET

Le Tour 
de Dialyse 
– fra Riget  
  til Skagen

Skagen

Rigshospitalet

På dialyseklinikken på Rigshospitalet fik patienterne sved på panden, da de sammen 
skulle cykle fra Riget til Skagen – vel at mærke på sengecykler, mens de var i dialyse.
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Derfor startede vi et projekt, der skulle øge 
antallet af patienter, der sengecykler under 
deres dialysebehandling. Samtidig ville vi 
undersøge hvilke faktorer, der kan virke 
motiverende og fastholde motivationen til 
at sengecykle. 

Hvorfor blev der ikke sengecyklet 
under dialysebehandlingen?
En af årsagerne var blandt andet noget 
så simpelt som sengecyklernes placering. 
Grundet manglende plads på dialysestuer-
ne var sengecyklerne placeret på et aflåst 
kontor. De var derfor ikke visuelt eller fy-
sisk lettilgængelige for hverken patienter 
eller sygeplejersker, og de blev derfor hur-
tigt glemt i hverdagen. 

For at gøre sengecyklerne mere tilgængeli-
ge blev de placeret på et rullebord, og hver 
sengecykel fik en plads på en af de fire dia-
lysestuer på afdelingen. På den måde blev 
både patienter og sygeplejersker mere op-
mærksomme på muligheden for at senge-
cykle under dialysebehandlingen.

En anden årsag var, at der ikke havde væ-
ret fokus på alle de gavnlige effekter, der 
faktisk kan opnås ved sengecykling. Der 
blev derfor udviklet informationsmateria-
le til både patienter og sygeplejersker om 
sengecyklens funktioner og om de gavnli-
ge effekter, der kan opnås. 

Fra Riget til Skagen
Hovedelementet i projektet var udvikling 

af cykelkampagnen 'Le Tour de Dialyse – 
fra Riget til Skagen'.

Nu skulle der cykles, og cykelkampagnen 
blev skudt i gang med et cykelevent. Der 
var balloner, musik og sengecykler. Hver 
enkelt patient blev præsenteret for cykel-
kampagnen og sengecyklerne, og fik mu-
lighed for at tilmelde sig cykelkampagnen. 

Målet var, at de deltagende patienter tilsam-
men skulle cykle i alt 475 km på sengecyk-
lerne, dvs. fra Riget til Skagen, på tre uger. 

Forskelligt kampagnemateriale blev ud-
viklet, blandt andet en cykeltrackerplakat, 
der skulle visualisere målet. Alle de delta-
gende patienter fik skrevet deres navn på 
og noteret de daglige kilometer, de cyklede 
under dialysebehandlingen. Cykeltracker-
plakaten blev hængt op på hver dialyse-
stue, så den var synlig for både patienter 
og sygeplejersker.

Hensigten med cykelkampagnen var 
blandt andet at indbygge et konkurren-
ceelement, der kunne virke motiveren-
de for nogle patienter. Samtidig blev der 
skabt et fællesskab, hvor målet var at nå til 
Skagen sammen på tre uger. 

Nåede patienterne så til Skagen?
JA! Det gjorde de faktisk. Ud af dialysekli-
nikkens cirka 100 patienter deltog i alt 38 
patienter i cykelkampagnen. Ud af de 38 
var der 24, der cyklede mere end tre gange. 

14 patienter faldt fra efter cykeleventet, og 
dette var der flere årsager til.  For nogle af 
patienterne havde eventet en positiv effekt 
her og nu, der tiltrak opmærksomhed på 
selve dagen, men ikke på længere sigt.

Kampagnen var til gengæld meget effektiv 
til at fastholde de resterende 24 patienter 
i at sengecykle i de tre uger, den stod på. 
En stor del af patienterne oplevede, at det 
virkede motiverende, når sygeplejerskerne 
opmuntrede og tilbød dem at sengecykle 
under dialysebehandlingen. Samtidig vir-
kede det også motiverende for en del pa-
tienter at blive gjort opmærksom på og få 
viden om alle de gavnlige effekter, det er 
muligt at opnå ved at sengecykle. 

Målet for cykelkampagnen var at der blev 
cyklet 475 km, men de 38 patienter, der 
deltog, opnåede det utrolig flotte resultat 
at cykle i alt 2.183 km på tre uger. Dette 
svarer til, at patienterne tilsammen kørte 
helt til Barcelona.

Projektet har vist, at en målrettet indsats 
fra personalets side kan øge antallet af pa-
tienter, der sengecykler under deres dialy-
sebehandling.

Vi planlægger i øjeblikket en ny cykelkam-
pagne. Om turen skal gå til Berlin eller Pa-
ris, må tiden vise, men sved på panden, 
det skal der i hvert fald.

John Nielsen (dialysepatient på afdeling 8601) er på vej til Skagen. Foto Steen Kvartmann.

Rigshospitalet
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Der er i dag solid dokumentation for, at 
motion er en vigtig faktor i såvel forebyg-
gelse som behandling af en række syg-
domme. Motionen skal ikke kun ses som 
hård træning, da fysisk aktivitet med la-
vere intensitet også har vist sig at have en 
række positive sundhedsmæssige fordele.

Motion kan deles i de tre overordnede ty-
per: Konditionstræning, styrketræning og 

fysisk aktivitet med moderat belastning. 
Konditionstræning udføres med kraftig 
forpustelse og øger på længere sigt ud-
holdenheden. Styrketræning udføres med 
høj belastning og relativt få gentagelser og 
øger på længere sigt muskelstyrken, som 
er vigtig i mange funktioner i hverdagen. 
Og endelig er der fysisk aktivitet med mo-
derat belastning, som kan være en rask gå-
tur i et tempo, hvor man ikke bliver meget 

forpustet, men dog i et omfang så tale er 
besværliggjort.

Alle tre motionsformer har potentiale til 
i større eller mindre grad at forebygge og 
behandle en række sygdomme, som type 
2-diabetes, forhøjet blodtryk og forhøjet 
kolesterol – tre sygdomme, som kan give 
hjertesygdomme.

AF STIG MØLSTED 
FYSIOTERAPEUT, NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

Der er mange gavnlige effekter af fysisk aktivitet, når du lever med en nyresygdom. 
Fysioterapeut og ph.d. Stig Mølsted fortæller, hvordan motion påvirker forskellige  

grader af nyresygdom.

Motion giver mere  
energi og livskvalitet
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De generelle anbefalinger
Sundhedsstyrelsen anbefaler alle at dyrke 
mindst 30 minutters motion dagligt med 
minimum moderat intensitet, og derud-
over to gange træning om ugen med høje-
re intensitet. Men udover selve motionen 
er det væsentligt at se på, hvor lang tid 
man er stillesiddende i løbet af dagen. 

Undersøgelser viser, at lange perioder, 
hvor man bevæger sig meget lidt, er for-
bundet med risiko for udvikling eller 
forværring af sygdomme som diabetes, 
forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol. 
Netop derfor anbefaler eksperter, at man 
bryder lange perioder, hvor man sidder 
eller ligger, ved at komme op at stå og be-
væge sig. Det gælder selvfølgelig ikke om 
natten, hvor søvn er vigtigt og sundt.

Når man har nyresygdom
Personer med kronisk nyresygdom med el-
ler uden dialysebehandling eller transplan-
tation har også gode effekter af motion. 

Hvis man har aftagende nyrefunktion, er 
det en rigtig god ide at motionere og der-
med holde sig i form for at forebygge andre 
sygdomme og for at fastholde muskelmas-
sen, som kan reduceres på grund af nyre-
sygdommen. Er man i dialysebehandling, 
er det ligeledes en god ide at motionere 
regelmæssigt, da der her er vist gode effek-
ter på forbedret livskvalitet og funktionsni-
veau. Motionen kan i mange tilfælde udfø-
res under dialyse med en sengecykel. Men 
det er også en god ide at supplere med yder-
ligere øvelser uden for dialyse. Det kan være 
som raske gåture, styrketræning eller kon-
ditionstræning. Har man fået en ny nyre, 
er det også en god ide at motionere som en 
vigtig del af forebyggelse og behandling af 
flere sygdomme som type 2-diabetes.

I flere projekter har eksperter afprøvet 
forskellige træningsformer til personer 
behandlet med dialyse. Erfaringerne viser, 
at deltagerne har fået mere energi i hver-
dagen, bedre fysiske funktioner og færre 
smerter fra muskler og led. Nogle har også 
fortalt om mindre træthed om aftenen og 
bedre søvn om natten. Et resultat, der er 
gået igen i alle undersøgelser, er en positiv 
effekt på livskvaliteten.

Spørg din afdeling om træning
I Danmark er der ikke særlig stærke tra-

ditioner for at have motionstilbud til per-
soner med kronisk nyresvigt. Det gælder 
både på hospitalerne og i kommunerne. 

Der har dog i flere år været en stigende 
efterspørgsel på motionstilbud og råd-
givning om træning blandt personer 
med kronisk nyresvigt. Samtidig har der 
været en stigende interesse for emnet 
blandt ansatte på landets hospitalsafde-
linger, der behandler nyresygdomme. 
Det er derfor glædeligt at se, at flere dia-
lyseafdelinger i dag tilbyder mulighed 
for at cykle på en sengecykel under dia-
lysebehandlinger.

Hvis du bliver behandlet med dialyse, kan 
det anbefales at spørge afdelingens per-
sonale om muligheden for at cykle un-
der dialysebehandlingen. Hvis du ikke er 
i dialysebehandling, men går til kontrol i 
et ambulatorium, kan du også spørge om 
rådgivning om motion der.

Hvordan skal man træne?
Hvis du er nyrepatient, er der ikke en be-
stemt motionsform at anbefale. Og da der 
er mange forskellige ønsker om motions-
former, er det svært at anbefale et enkelt 
motionsprogram, som passer til alle. Nogle 
vil måske foretrække at gå raske ture i na-
turen, hvor andre måske vil foretrække at 
motionere i et fitnesscenter eller på en kon-

dicykel derhjemme. Det er derfor vigtige-
re, at man motionerer, som man vil, end at 
følge et bestemt program. Det vigtigste er 
at bruge noget tid på det og gøre det regel-
mæssigt med en rimelig intensitet.

En enkelt øvelse skal dog anbefales her: 
Det er rejse-sætte-sig-øvelsen, som fle-
re sikkert er stødt på i sundhedsvæsenet. 
Øvelsen går i sin enkelthed ud på at rejse 
og sætte sig så mange gange som muligt 
på en stol (eventuelt kanten af den). En 
sådan serie af repetitioner, gentager man 
så tre til fire gange med et minuts pause 
mellem serierne. Øvelsen styrker de sto-
re muskler i benene og evnen til at gå på 
trapper og selvfølgelig til at komme op fra 
en stol, sofa eller seng. Og så kan øvelsen 
laves på en kvadratmeter i egen bolig med 
en spisebordsstol.

SUNDHED

Rejse-sætte-sig-øvelsen på en stol
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At være fysisk aktiv handler både om forskellige former for motion, 
men også om helt almindelige hverdagsaktiviteter. Det vil også være 
meget forskelligt, hvad forskellige personer med nyresygdom er i 
stand til, når det kommer til motion og fysisk aktivitet. For nogle vil 
det være nemt at ”give den gas” i fitnesscenteret, mens det for andre 
er rigeligt at gå på trapper og lave lettere øvelser. Når det handler 
om motion spiller ens grundform, alder og sygdomstilstand ind. 

I det følgende fokuseres på tre former for motion, som er nemme 
at gå til for de fleste, og hvor man samtidig kommer ud i den fri-
ske luft, nemlig gang, løb og cykling. 

Gang 
At gå er noget af det nemmeste at komme i gang med. På med 

skoene og ud ad døren, og så er man i gang. Du behøver ikke 
noget særligt udstyr eller tøj, et par gode sko og tøj der passer til 
vejret er alt der skal til. Når det handler om fodtøjet, så sværger 
nogle til et par vel tilgåede løbesko eller kondisko, mens andre 
foretrækker deciderede vandresko. Har du ikke et egnet par gode 
sko at gå i, kan du købe løbesko i enhver sportsbutik, og vandre-
sko enten samme sted eller i en outdoor-butik.

Hvor langt du går, og hvor hurtigt du går, er faktisk mindre vig-
tigt, bare du kommer afsted. To kilometer er bedre end nul kilo-
meter. Sæt overkommelige mål for dig selv, det kan være at du 
skal starte i det helt små og gå ud tjekke posten hver dag. Er din 
fysik til mere kan du fx gå til købmanden. Hvis der er to kilome-
ter til Købmanden, så bliver det i alt 4 kilometer, svarende til ca. 

Kom godt i gang  
med at dyrke motion
Det er velkendt, at det er sundt at dyrke motion. Der er mange gavnlige effekter af at få 
pulsen op og være fysisk aktiv. Det gælder også når du har en nyresygdom. Men det kan 
være svært at komme i gang, særligt hvis ens hverdag er præget af manglende overskud. 

AF MICHAEL ROSENKVIST 
NÆSTFORMAND I NYREFORENINGEN
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1 time i almindeligt tempo. Og samtidig får du handlet. Det kan 
også være at du er til lidt længere ture i skoven eller lokalområdet. 
Generelt er Danmark et land med masser af muligheder for at gå 
og mange skønne vandreruter. 

Løb
I modsætning til at gå, er løb mere fysisk krævende. Løb er en 
fantastisk motionsform –  hvis man kan holde til det. Løb er en af 
de hurtigste måder at forbedre konditionen på, men løb er også 
langt mere belastende for leddene end fx gang, så det skal du tage 
med i dine overvejsler inden du snører løbeskoene.

Nogle bruger mange penge på udstyr, men det er ikke nødven-
digt. Alt hvad du behøver er noget behageligt tøj at løbe i, så et par 

gode kondisko med ordentlige såler og affjedring. Bliver du for 
alvor bidt af at løbe, så er et par gode løbesko som passer til dine 
fødder, en god investering. Hvis du er en utrænet løber, så husk at 
starte stille og roligt, med korte ture. Lav gerne en god opvarm-
ning af muskler og led inden du begynder at løbe, så minimerer 
du sandsynligheden for skader.

Cykling
Flere og flere danskere er begyndt at bruge cyklen som moti-
onsform. Når du cykler træner du både styrke og kondition, og 
samtidig er cykling mindre belastende for kroppens led end løb. 
At du samtidig kommer omkring i landskabet, oplever naturen, 
og får masser af frisk luft, gør bare oplevelsen endnu bedre. Med 
cykling er der lidt flere krav til udstyr, for her bliver det vigtigere 

Steffie går sig til større livsglæde

Steffie Jørgensen er nyretransplanteret, og hun oplever både et større fysisk  
og mentalt overskud, når hun går ture hver dag.

Hvordan kom du i gang med din 
sport?
Da jeg var 21 år fik jeg min 2. nyre, 
og var i den forbindelse indlagt fire 
måneder i træk. Da jeg endelig blev 
udskrevet var det med en stor depres-
sion, og jeg havde svært ved at se mig 
ud af den. Til mit held tilmeldte min 
mor mig til metakognitiv terapi, og 
jeg fik det bedre. 

En dag var jeg inde og høre Malene 
Madsen holde et foredrag på Rigsho-
spitalet, hvor hun omtalte gåturens 
kunst. Efter at have hørt det, begynd-
te jeg at gå tur hver dag. Længere og 
længere, jo stærkere jeg blev. Foruden 
den store effekt jeg mærkede på min 
krop, mærkede jeg også en pludselig 
ro i hovedet. 

Efter et stykke tid fik jeg mere blod på 
tanden, og startede til yoga i center tre 
gange ugentligt. 

Pludselig så jeg livet fra et helt nyt 
perspektiv. Igen så alt lyst og over-
kommeligt ud. 

Hvad gør det for dig i dag?
I dag otte år efter, har jeg to hunde, som 
jeg går med en time om dagen. Derud-
over træner jeg også udendørs to-tre 
gange om ugen med min schæfer.

Den friske luft og den gode samvittig-
hed gør, at jeg er glad hver dag. Jeg ser 
positivt på livet og har mere overskud 
til mine menneskelige relationer. 

Jeg er overbevist om, at så længe jeg 
går mine daglige ture, vil livet ikke 
være så slemt. 

Gåturene har reddet mit liv – og jeg 
kan kun anbefale andre at tage de før-
ste skridt ud i deres nye tilværelse.
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at have den rigtige påklædning, og så kræver det en ordentlig cy-
kel. Cyklen kan være en mountainbike, hvis du vil en tur i skoven. 
Er du mere til asfalt, vil du få virkelig meget sjov motion på en 
racercykel, som også er den  hurtigste cykeltype. Du kan bruge 
cyklen i skoven, på landevejen, eller som transportmiddel fra A 
til B og på den måde få lidt ekstra motion når du fx skal købe ind, 
på arbejde eller besøge familie og venner.

Vælg en aktivitet der passer til dig
Uanset hvad du har lyst til, så husk at det i bund og grund handler 
om at komme ud af døren og i gang. Vælg den motionsform, som 
du synes er sjov, så er der størst sandsynlighed for at du holder 
ved. For mange er det også en god ide at alliere sig med en god 
ven, så I kan støtte hinanden til at være aktive. For de personer 

der godt kan lide at holde styr på deres arbejdsindsats, så findes 
der særlige skridttællere og gps-ure, så du kan måle hvor meget 
du motionerer.

Fysisk aktivitet handler ikke kun om at dyrke motion, men for 
eksempel også om at tage trapperne, stå af bussen et stoppested 
før end hvor du normalt står af, gøre rent eller arbejde i haven. 
Alt i alt er der et utal af muligheder for at få mere fysisk aktivitet 
ind i hverdagen.

Når du er fysisk aktiv vil du opdage at du ikke kun får det bedre 
fysisk, men også at du får større mentalt overskud.

Anders blev motiveret af en træningsmakker

Anders Nielsen er i dialyse og har gennem årene dyrket forskellige typer af 
motion. Da Anders var i kemobehandling, var det en god ven, der tilbød sig som 
træningsmakker, som fik Anders med i fitnesscentret.

Hvad er din baggrund i forhold til 
motion?
Sport har altid fyldt meget i mit liv, og 
jeg har dyrket forskellige sportsgrene 
på højt plan

Men da jeg blev nyresyg, måtte jeg 
prioritere anderledes. At være nyre-
syg gjorde mig hurtigere træt og be-
handlingerne tærede på kræfterne. 
Men forskellige coaches har lært mig, 
at når en teknik ikke fungerer, så må 
man bruge en anden teknik.

Hvad gjorde du for at komme 
videre?
Fitness har været godt for mig, fordi 
man kan tilpasse det på forskellige ni-
veauer.  Et eksempel er, at da jeg endte 
i kemoterapi, kom en ven efter arbejde 
og vi tog ned og trænede. Han løftede 
vægte osv., og jeg sad på en kondicy-
kel for at opbygge muskelmasse, og fik 
øge navnet kemo. For mig har det væ-
ret en fordel at have en træningsmak-
ker, der støttede mig.

Hvordan går det i dag?
Sport har været god motivation for 
mig, og er det stadig.  Lige nu er det 
hundetræning, lange gåture, og svøm-
ning. Som nyresyg kommer man 
igennem forskellige stadier, som kræ-
ver tilpasning. Jeg lever et aktivt liv, og 
det kan være lige fra en teatertur til at 

gå ud at spise. Så længe man rør sig 
hjælper det.

Din anbefaling til andre?
Det er, så vidt muligt at lave ting som 
man holder af.
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At du gratis  
kan få en sund mund  
hvis du er mellen 18 og 21 år?
Fra årsskiftet 2022 er det gratis for alle unge mellem 18-21 år at 
gå til tandlæge. Det blev besluttet i forbindelse med finansloven 
for 2022.

Men hvordan fungerer det? Det er nemt og ligetil. Som ung under 
22 år bliver du tilbudt gratis tandpleje i børne- og ungdomstand-
plejen, men du har også mulighed for selv at vælge, om tandlæ-
gebehandlingen skal udføres hos en privat tandlæge. Ordningen 
indfases lidt efter lidt, med én årgang om året frem til 2025. 

Dvs. at unge på 18 år er omfattet af ordningen i 2022, 18-19 
årige i 2023, 18-20 årige i 2024 og 18-21 årige i 2025.

Muligheden for gratis tandlægebehandling er særligt vigtigt for 
dig, der er ung nyrepatient. Om det skyldes livsvigtig medicin, 
manglende overskud, eller at tænderne bare kommer bagerst i 
køen i en ellers fyldt hverdag, er det velkendt, at nyresygdom kan 
påvirke mundsundheden. Derfor er det vigtigt at prioritere tand-
lægebesøg, og nu er pengepungen ikke længere en undskyldning.

SUNDE NYHEDER

At du kan konkurrere i forskellige sportsgrene ved  
European Transplant and Dialysis Sports Games 2022? 
Sportskonkurrencen for transplanterede og dialysepatienter 
har deltagere fra 25 forskellige lande på tværs af Europa, og den 
bliver i 2022 afholdt i Oxford, England i dagene fra den 21. til 
den 28. august. I år forventer arrangørerne 400 deltagere, der 
med deres deltagelse er med til at sætte fokus på de livreddende 
fordele ved organdonation og transplantation igennem en lang 
række sportsgrene. 

Tilmelding til legene er åben for alle organtransplanterede og dia-
lysepatienter. Pårørende er naturligvis også velkomne til at over-
være konkurrencerne. De fleste af sportskonkurrencerne finder 
sted i skønne omgivelser på Radley College Campus i Oxford. 

Vil du vide mere om arrangementet og tilmelde dig, så gør du det 
på Transplant Sports hjemmeside: transplantsport.org.uk/ 

Vidste du...
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I december 2021 og begyndelsen af januar 
2022, spurgte vi vores medlemmer, og øvri-
ge personer med nyre- eller urinvejssygdom, 
pårørende og donorer om, hvordan de op-
levede og vurderede Nyreforeningen samt 
hvilke tilbud og aktiviteter de gør brug af. 

I alt modtog vi 831 besvarelser på det ud-
sendte spørgeskema. Heraf var 764 besva-
relser fra medlemmer af Nyreforeningen 
og 67 besvarelser var fra ikke medlemmer. 

Og de mange besvarelser viser tydeligt, at 
der generelt er stor tilfredshed med Nyre-

foreningen og foreningens lokale og nati-
onale aktiviteter. Besvarelserne viste også 
hvor vi i Nyreforeningen kan gøre endnu 
mere, så vi opleves som endnu mere re-
levante for flere. Disse områder handler 
bl.a. om flere netværksmøder, udvidede 
kost- og motionstilbud samt ekspertfore-
drag om specifikke sygdomme og proble-
matikker. Alt sammen resultater som vi vil 
tage med os i det videre arbejde og plan-
lægning i Nyreforeningen.

I spørgeskemaet spurgte vi om man efter-
følgende havde lyst til at deltage i et ud-

dybende interview, og det var der rigtig 
mange, der gerne ville. Vi har desværre 
ikke ressourcer til at tale med alle, men 
mange vil blive kontaktet i løbet af foråret 
med henblik på et personligt interview.  

Endnu engang tak til de mange som tog 
sig tid til at besvare spørgeskemaet. Vi 
glæder os til at arbejde videre med kon-
klusionerne og omsætte dem til konkrete 
handlinger i de kommende måneder.  

Stor tilfredshed med Nyreforeningen 

Nyreforeningens dialyseklinik på Fanø får 
den 1. april 2022 ny sygeplejerske, idet Eli-
sabeth Ettrup overtager ansvaret for kli-
nikken. Elisabeth er 66 år gammel og bor 
på Fanø. Hun er en erfaren kvinde, som 
har været sygeplejerske i 43 år, og har ar-
bejdet med hæmodialyse i 22 år.

”Jeg glæder mig meget til at begynde på 
klinikken på Fanø. Jeg ser frem til at byde 

rigtig mange dialysepatienter velkommen 
på øen,” siger Elisabeth Ettrup. Hun tager 
over efter Per Eggert, som stopper for at 
nyde sit otium.

Få svar på spørgsmål om kost og 
diæt
Nyreforeningen kan også byde velkom-
men til Sofie Wendelboe, som er klinisk 
diætist og ekspert i kost til nyresyge. Hun 

har siden årsskiftet stået klar til at rådgive 
medlemmerne om mad og måltider. 

Medlemmer kan kontakte Sofie på mail 
sw@nyre.dk, hvorefter hun svarer på en-
ten mail eller telefon. Det er også muligt at 
komme i kontakt med Sofie gennem Nyre-
foreningens sekretariat på tlf. 43 52 42 52 
(tirsdag-torsdag kl. 10-15).

Nyt ansigt på Fanø  
og ny fast diætist  
i Nyreforeningen
Nyreforeningen kan byde velkommen til to nye an-
sigter. Elisabeth Ettrup overtager ansvaret for Nyre-
foreningens dialyseklinik på Fanø, og klinisk diætist 
Sofie Wendelboe står for rådgivning om mad og 
måltider. Elisabeth Sofie
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LANDSMODE2022
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 

Program
Lørdag den 7. maj 2022: 
Kl. 10.00 Ankomst med kaffe/te og rundstykke
Kl. 10.30  Uddeling af midler fra 
  Nyreforeningens Forskningsfond  
  Uddeling af Nyrepris 
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.30  Uddeling af Årets Solfanger
Kl. 14.00 Generalforsamling 2022
Kl. 19.00 Middag

Søndag den 8. maj 2022:
Kl. 09.00-12.00  Åbent hovedbestyrelsesmøde 
 
Dagsorden for generalforsamlingen 2022
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 for 2 år 
8. Valg af 2. næstformand for 2 år
9. Eventuelt

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

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 
herunder valg af landsformand, skal fremsættes skriftligt, og være 
sekretariatet i hænde senest 3 uger før generalforsamling (16. 
april 2022).

Praktiske oplysninger
Mødested: Mødested: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 
Middelfart.

Deltagelse i generalforsamling er GRATIS. 

Man kan tilvælge følgende:
Frokost 200 kr.
Middag 400 kr.
Overnatning dobbeltværelse 1.000 kr. 
Overnatning enkeltværelse 1.200 kr.
Overnatning er med morgenmad og to go sandwich

Tilmelding
Tilmeld dig senest 1. april ved at udfylde tilmeldingsformularen 
på vores hjemmeside nyre.dk/begivenhed/landsmoede/ eller 
ved at kontakte Nyreforeningens sekretariat på tlf. 43 52 42 52.

Særlige hensyn
Hvis der skal tages særligt hensyn, fx i forhold til dialyse, gang-
besvær, diæt eller lign., så husk at oplyse det ved tilmelding.

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  
6. april 2022, får du ikke din betaling refunderet.

Er arrangementet aflyst? 
Nyreforeningen tager forbehold for, at Landsmødet 

kan blive aflyst/flyttet, hvis  retningslinjer fra 
myndighederne gør dette nødvendigt. 
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Det sker lokalt i    

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

24. april: Generalforsamling kl 11.00 på Hotel Scandic. Efter 
frokost fortæller sygehus- og sognepræst Karen Søe Pedersen om 
sit arbejde som sygehuspræst. Tilmelding til (gratis) frokosten er 
senest d.  15. april 2022 på tlf. 24 64 18 61 / 20 23 33 72.

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

9.-10. marts: Koncert med Anders Munck i dialyseafdelingen på 
regionshospitalet i Viborg. Han synger Kim Larsen sange.

23. og 24. marts: Cafe-møde i dialyseafdelingen på 
Regionshospitalet i Viborg.

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

24. april: Generalforsamling (for 2021 og 2022) kl. 10.00. Det 
afholdes på Årslev Kro.

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

28. maj: Nyrernes dag. Vi stiller op på gågaden i Sønderborg. 
Da Tour de France til sommer kører i Sønderborg har vi lånt to 
senge og sengecykler, som man kan prøve. . 

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

6. marts: 40 års jubilæumsfest kl 12.00 på Fuglsangcentret i 
Fredericia. 

29. maj: Generalforsamling søndag kl. 13.30 på  
Fuglsangcentret i Fredericia.

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

13. marts: Generalforsamling.

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

29. maj: Bustur til Endelave.

Fyn       
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)

23. april: Generalforsamling 2022. 

18. juni: 40 års jubilæum i Ryslinge Forsamlingshus.

Storstrømmen 
Kredsformand: Henrik Nielsen tlf.: 31 78 80 57.
Mail: henjannielsen@gmail.com 
www.nyre.dk/storstroemmen

9. april: Generalforsamling kl 16.00 på Kikkobar. Efterfølgende 
holder vi en forårsfest. Der vil være spisning ca. kl 18.00.

4. juni: Temadag for kredsens nye medlemmer i Medborgerhus 
kl. 13.00, hvor der serveres helstegt pattegris. Efterfølgende vil en 
diætist fortælle lidt om kost når du har en nyresygdom. Gamle 
medlemmer er selvfølgelig også velkomne.

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

29. maj: Udflugt til Gardehusarregimentet Slagelse, med 
rundvisning i historisk samling og frokost.

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

Her er en oversigt over en række af de lokale aktiviteter i Nyreforeningen samt kontaktoplysninger på din kreds. Find mere informa-
tion om de enkelte arrangementer på kredsenes sider på nyre.dk/det-sker-lokalt eller ved at kontakte din lokale kredsformand. 

Har du gode idéer til lokale arrangementer, og vil du gerne have indflydelse på hvad der sker i dit lokalområde så tag kontakt til 
kredsen eller deltag i kredsens generalforsamling.
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Roskilde      
Kredsformand: Peter Nordland, tlf.: 46 15 17 58 / 29 84 70 53.
Mail: susse_peter@mail.tele.dk. www.nyre.dk/roskilde

24. april: Generalforsamling afholdes søndag kl. 11.00 på 
Restaurant Sct. Gertrud. Tilmelding til frokost senest 19. april 
2022 på tlf. 50 91 66 91 eller mogens.jette@gmail.com.

12. juni: ‘Ud i det Blå’ starter med afgang fra Dialysen, Roskilde 
Sygehus kl. 10.00. Bus- og hestetur, frokost med øl/vand samt 
kaffe og kage. Tilmelding er senest 3. juni 2022.

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

19. marts: Gåtur i skoven ved Krogerup Avlsgaard, Humlebæk, 
kl. 13.50, efterfulgt af kaffe uden for Gårdbutikken.

23. april: Påskefrokost, Bryggeri Skovlyst, Skovlystvej 2, 
Hareskovby, 3500 Værløse.

11. juni: Generalforsamling afholdes i lokalerne i 
Frivilligcentret, Fredensvej 12C, 4400 Hillerød kl. 13.00. 

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

København/Frederiksberg    
Kredsformand: Henrik Pilgaard, tlf.: 28 43 50 10.
Mail: pilgaard3@tdcadsl.dk eller kbh.frb.nyre@gmail.com. 
www.nyre.dk/koebenhavnfrederiksberg

10. marts: Pistol- og geværskydning.

17. marts: Madaften kl. 17.00 sammen med diætiststuderende 
fra Københavns Professionshøjskole. 

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

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

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

28. april: Aften for nye medlemmer. Invitation sendes ud 
sammen med næste blad.

Unge       
Ungekoordinator: Sofie Karlson, tlf.: 60 14 65 44. 
Mail:  nfbu@outlook.dk  www.nyre.dk/ung

 iVil du med på Ungeweekend?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ungeweekend
Dato: 1.-3. april 2022 (fredag-søndag).
Sted: Lalandia, Billund
Tilmeldingsfrist: 15. februar 2022.

Ungeweekend
Dato: 23.-25. september 2022 (fredag-søndag).
Sted: Stedets placering er endnu ikke på plads, 
men central placering i Danmark.
Tilmeldingsfrist: 15. august 2022.

Er du nyresyg i alderen 18 til 30 år, så kom med på ungeweekend. I 2022 afholder Nyreforeningen to 
ungeweekender. Den ene weekend ligger i april og den anden i september. 

På kurset vil der være forskellige faglige oplæg, og som altid på ungekurserne er der masser af tid til at  
tale sammen og ikke mindst til at hygge sig med forskellige sociale aktiviteter. På hver weekend er der et  
særligt tema, men primært handler weekenden om at møde andre unge, som du kan dele dine oplevelser  
og erfaringer med samt ikke mindst at have det sjovt.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Deltagerbetaling
Hvis du er medlem af Nyreforeningen, er det GRATIS 
at deltage. 

Praktisk 
Har du spørgsmål til arrangementerne eller vil du  
tilmelde dig, så kontakt Nyreforeningens ungegruppe 
NFBU på mail: nfbu@outlook.dk.
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Kurser 2022
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Familiekursus i Kristi Himmelfartsferien
Dato: 26.-29. maj (torsdag kl. 15.00 til søndag kl. 12.00)
Sted: Skallerup Seaside Resort, Hjørring
Tilmeldingsfrist: 1. april 2022 
Pris: Voksne og børn over 12 år koster 600 kr., børn mellem 
3-12 år koster 300 kr., og børn under 3 år er gratis.

Nyreforeningen afholder igen i 2022 familiekursus. På kurset 
bliver der sat fokus på at leve i en familie med nyresygdom. 
Familiekurset er delt i to. Det ene kursus er for familier, hvor 
en af forældrene er nyresyg, og det andet kursus er for familier 
med nyresyge børn. Kurserne ligger på samme tid og sted, 
men der er adskilte kursusprogrammer. En del af kurserne 
består af forskellige sportslige og sociale aktiviteter, og de fore-
går fælles. 

Når mor eller far er nyresyg 
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. Kurset har fokus på trivsel og velvære.

Familier med nyresyge børn og for familier  
hvor barnet har en kronisk urinvejssygdom
Kurset henvender sig til nyresyge børn, deres forældre og raske 
søskende. På kurset er fokus bl.a. på at leve i en familie med ny-
resygdom i forhold til børn med nyresygdom, raske søskende 
og parforhold.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Deltag i den online netværksgruppe 
”Snakkerummet”
Dato: Hver anden mandag i lige uger
Sted: Zoom

Hver anden mandag i lige uger inviterer Boris Holm indenfor 
i sin stue via Zoom (et værktøj, som giver folk mulighed 
for at mødes online). Som vært for Nyreforeningens 
netværksgruppe får han deltagerne til at føle sig velkomne og 
sætter snakken i gang. Du kan deltage for en kort bemærkning 
eller være med til at snakke hele aftenen. Det er op til dig. 

Snakkerummet er for mennesker med en nyre- eller 
urinvejssygdom, pårørende og donorer. Du kan læse mere om 
snakkerummet, om værten Boris, og hvordan du deltager, på 
nyre.dk/online-netvaerksgruppe.

Webinarer
Nyreforeningen afholder også i 2022 en række faglige og 
sociale webinarer, dvs. online seminarer, som henvender sig 
bredt til nyresyge, pårørende og donorer. Webinarerne foregår 
online og varer typisk 1 til 2 timer, og agendaen byder typisk 
på et eller flere faglige oplæg, mulighed for diskussion og 
mulighed for at stille spørgsmål. Webinarene vil fremgå af 
vores hjemmeside og på vores Facebook-side. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Praktisk
• Tilmeldingerne er bindende, og ved afbud under en måned 

fra start af kursus eller temadag får man ikke tilbagebetalt 
deltagergebyret.

• Du kan få nærmere oplysninger om kurser og tilmelding 
hos kursusansvarlig Jan Jensen på tlf.: 50 93 59 50 eller på 
jj@nyre.dk. 

• Har du ønsker til kurser eller webinarer, er du ligeledes 
meget velkommen til at kontakte kursusansvarlige. 

• Du skal være medlem af Nyreforeningen for at kunne deltage 
i kurser og temadage.
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I Nyreforeningen arbejder vi for at hjæl-
pe og støtte de pårørende, og derfor vil 
vi oprette særlige Pårørendefælleskaber. 
Her vil det være muligt som pårørende at 
møde andre, som ved hvad det vil sige, at 
være pårørende til en person med nyre-
sygdom. Med andre ord møde andre per-
soner, som man kan spejle sig i, dele er-
faringer med eller måske endda få nogle 
gode råd af og grine med af de ting, man 
ellers ikke ’må’ grine af.

Via Pårørendefællesskaberne vil du blive 
inviteret til møder i fællesskabet og til te-
maftener, hvor du kan få faglig viden og 
nye idéer til dagligdagen som pårørende. 

Første møde i fællesskaberne 
holdes til august
Planen er, at de nye fællesskaber og te-
maaftener begynder efter sommerferien 
2022. Hvis du således er pårørende og 
interesseret i at deltage, så hold øje med 

Nyreforeningens hjemmeside, Facebook-
side og nyhedsbreve. Fællesskaberne er for 
voksne pårørende. Deltagelse er gratis og 
alle i fællesskabet har tavshedspligt.

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan 
du kontakte projektleder Karen Bangert på 
kb@nyre.dk eller tlf. 92 82 24 61. Du kan 
også læse mere og skrive dig op til et fælles-
skab på nyre.dk/paaroerendefaellesskaber.

AF KAREN BANGERT 
ORGANISATIONSKONSULENT HOS NYREFORENINGEN

Nye fællesskaber 
- for dig som er pårørende  
til en person med nyresygdom
Nyreforeningen opretter nye fællesskaber for pårørende. Deltag i temaaftener  
og møder hvor du kan tale med andre pårørende.

Vi søger værter til fællesskaber for pårørende – måske er det dig?

Til at drive Nyreforeningens nye fællesskaber for pårørende 
søger vi værter. Værtsrollen består i at invitere til og være 
vært for møder i fællesskaberne. Det kræver ingen særlige 
forudsætninger at være vært. Dog skal du selv være pårø-
rende og have overskud til at påtage dig opgaven. Derudover 
skal du være empatisk og god til at styre samtaler, så alle i 
gruppen bliver set og hørt. Som vært er du med til at beslut-
te, hvor og hvor ofte I skal mødes i fællesskabet.

Uddannelse og hjælp til værterne
Værter for møderne har stor indflydelse på hvilke emner der 
tages op og mulighed for at forme det konkrete fællesskab. Du 
behøver dog ikke at være bange for, at du står alene med opga-

ven. Ud over støtte fra Nyreforeningens sekretariat, så tilstræ-
ber vi også, at hvert Pårørendefællesskab har mindst to værter. 

Og endelig holder vi en uddannelsesweekend den 23. – 24. 
april 2022, så du som vært bliver klædt godt på til opgaven. 
Du vil også have adgang til et idékatalog og materialer, som 
du kan støtte dig til og lade dig inspirere af. 

Hør mere om værtsrollen den 16. marts på Zoom
Onsdag den 16. marts kl. 19.00 - 20.30 holder Nyreforeningen 
Kick-off møde for de personer, som overvejer at være værter 
for Pårørendefællesskaberne. Mødet foregår på Zoom. 

21
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Hvert år er der mennesker, som venter 
forgæves på et nyt organ heriblandt 350 
patienter, der venter på en ny nyre. Der er 
flere faktorer af betydning for hvor man-
ge organer, der doneres, og dermed hvor 
mange mennesker, som er heldige at mod-
tage et nyt organ. Det afhænger blandt an-
det af hvor mange, der har tilkendegivet 
deres holdning til organdonation i donor-
registeret. 

I dag er reglerne sådan, at man aktivt skal 
gå ind og registrere sin holdning i donor-
registeret, og det er der mange, der ikke får 
gjort. Selvom undersøgelser viser, at ni ud 
af ti danskere har en positiv holdning til 

organdonation, er det kun ca. hver fjerde 
dansker, som har registreret deres hold-
ning i donorregistret. 

Hvad er aktivt fravalg?
Den nye model, som Nyreforeningen støt-
ter, bliver kaldt ”Aktivt fravalg”. Med aktivt 
fravalg forstås, at myndige borgere, dvs. 
personer der er fyldt 18 år, i udgangspunk-
tet er organdonorer, medmindre de aktivt 
registrerer, at de ikke ønsker at donere. 

Den nuværende model bliver blot vendt 
om, så man, i stedet for at melde sig til do-
norregisteret, skal melde sig fra, hvis man 
ikke ønsker at være organdonor. Ved ak-

tivt fravalg kan man stadig sige nej, hvis 
man ikke ønsker at være organdonor. Og 
pårørende vil fortsat have det sidste ord i 
de tilfælde, hvor den afdøde ikke har taget 
aktivt stilling til organdonation. 

”Evidensen på området taler endnu ikke 
ensidigt for, at aktivt fravalg medfører 
langt flere organdonorer. Dog er vi af den 
opfattelse, at ordningen alt andet lige vil 
medføre flere donerede organer og der-
med flere reddede liv. Ser vi ud i resten 
af Europa, så har mange lande allerede 
indført aktivt fravalg, og meget tyder på, 
det har haft en positiv effekt på donorra-
ten. Derfor skal vi se indførelsen af aktivt 

Aktivt fravalg – en ny model 
skal sikre flere organdonorer
Sammen med seks andre patientforeninger opfordrer Nyreforeningen regeringen og Folke-
tinget til at indføre en ny model for organdonation i Danmark, nemlig ”aktivt fravalg”. Med 
den nye model er det forhåbningen, at flere danskere vil tage stilling til organdonation, og at 
flere organer doneres, så flere syge danskere overlever eller får en bedre livskvalitet.

IKKE FULD TILLADELSE

Jeg giver hermed ikke fuld tilladelse  

til, at alle mine organer kan anvendes

til transplantation efter min død.

AF MAIA TORSTENSSON 
KONSULENT HOS NYREFORENINGEN
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NIELS DUE JENSENS   

Fonden yder støtte til transplantati-
onsklare nyrepatienter, som ud fra en 
samlet vurdering af egne økonomiske 
ressourcer og helbredsmæssige tilstand 
har et akut behov for udgiftskræven-
de behandling til nyretransplantation. 
Patienten forventes at have en levende 
organdonor, men som ikke vævstype-
mæssigt passer.

Du kan fremsende en begrundet  
ansøgning med kort beskrivelse af din 
situation, hvorefter 2 speciallæger i 
nyresygdomme vil foretage en fortrolig 
situationsvurdering af din nyresituation, 
inden denne forelægges for fondens 
bestyrelse. Du finder link til ansøg-
ningsskema på fondens hjemmeside 
www.ndjaf.dk

Kontaktinformation:
Niels Due Jensens Almennyttige Fond,  
ndjf@ormstrupgods.dk

ALMENNYTTIGE FOND 
til støtte for nyrepatienter.

www.ndjaf.dk   

fravalg som et forsøg på at motivere flere 
danskerne til at tage stilling til, hvorvidt 
man vil være organdonor eller ej, og der-
med at flere organer doneres, så flere syge 
danskere overlever” siger Jan Rishave, for-
mand for Nyreforeningens Donorudvalg.

En af de vigtigste ting, man kan gøre, er 
ifølge Jan Rishave at tale med sine pårø-
rende om ens holdning til organdonation. 
”Det er væsentligt at fortælle sine pårøren-
de, hvad ens holdning er, så de kender ens 
ønske. I sidste ende kan de pårørende stå 
i en meget svær situation, hvis deres kære 
ikke har taget stilling til organdonation. 
Lægen vil spørge de pårørende om organ-
donation, hvis der er mulighed for at bru-
ge organer fra den døende, i den svære si-
tuation er det nemmere, hvis de ved, hvad 
ens ønske er. Det må være en rædselsfuld 
situation at stå i som pårørende og tage en 
beslutning uden at kunne læne sig op af 
den afdødes ønsker”.

Der lægges desuden vægt på, at aktivt 
fravalg-ordningen også skal kombineres 
med massiv og kontinuerlig information 
omkring ordningen, at det offentlige skal 
kontakte borgerne, så de bliver understøt-
tet i at tage et aktivt valg, samt at ordnin-
gen fortsat giver mulighed for, at unge i 
alderen 15-17 år kan registrere sig aktivt 
som organdonorer. 

Høring i Folketinget
”Nyreforeningen er ikke alene om at ville 
indføre aktivt fravalg, og derfor er vi gået 
sammen med en række andre patientfor-
eninger, som også ønsker det her. På den 
måde står vi stærkere politisk”, fortæller 
Jan Rishave.

I efteråret 2021 blev der således udarbej-
det et såkaldt forståelsespapir omkring 
aktivt fravalg og et debatindlæg om emnet 
– begge opfordrer Regeringen og Folketin-
get til at indføre aktivt fravalg. 

”Vi arbejder i øjeblikket på, at der kom-
mer en høring i folketinget om Aktivt 
Fravalg i løbet af 2022, så vi kan få oplyst 
politikerne om spørgsmålet. Bagefter bli-
ver der forhåbentlig sat en proces i gang, 
så vi kan få indført aktivt fravalg ved lov i 
Danmark”, afslutter Jan Rishave.

De syv foreninger bag udmelding om 
aktivt fravalg er: Nyreforeningen, 
Diabetesforeningen, Cystisk Fibrose 
Foreningen, Leverforeningen, Alfa-1 
Danmark, Organdonation – ja tak og 
Foreningen 7Liv. 
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Anders har været nyresyg siden år 2008 
og i P-dialyse siden år 2016. Sygdommen 
har igennem årene påvirket hans hverdag, 
men på trods af sygdommen er han aldrig 
gået på kompromis med sin kærlighed til 
at rejse og opleve verden. ”Jeg har rejst 
over det meste af verden, og da jeg skulle 
bestemme hvilken dialysebehandling, jeg 
skulle vælge, faldt valget på P-dialyse, mest 
fordi det gjorde mig i stand til at forsætte 
med at rejse rundt i stort set hele verden”, 
fortæller Anders. 

Vi bad ham fortælle om tre rejser, der har 
betydet noget særligt for ham. Han har 
besøgt mange fantastiske destinationer, 
og det var derfor ikke nemt at udvælge 
tre rejsemål. Men efter et øjebliks be-
tænkningstid, var der alligevel tre desti-
nationer, som skilte sig ud: Californien i 
USA, som kombinerer to af hans største 
hobbyer, nemlig at rejse og fascinationen 
af Star Wars. Australien, hvor han var på 
safari i South Territory. Og endelig Ma-
rokko, hvor han oplevede den Marok-

kanske kultur og det smukke land, samt 
besøgte både Marrakesh og Casablanca. 

At rejse er at leve
At rejse er at leve, skrev H. C. Andersen, og det udsagn er Anders Nielsen på 42 år helt 
enig i. Faktisk er det at rejse en af hans største passioner og noget af det, som bidrager 
mest til hans livskvalitet.

AF MALENE DEELE 
LANDSFORMAND I NYREFORENINGEN

Et godt råd, når du rejser med 
P-dialyse: medbring en krog  
til at hænge dialyseposen på.  

Det er uundværligt. 
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FERIE

Star Wars åbning i Disneyland, Californien, Amerika
I 2019, inden Covid-19 bed sig fast i verden, var Anders med til at åbne Star 
Wars i Disneyland. Det var første gang, at der blev åbnet et Star Wars Land i 
Disneyland.  
 
Dialysebehandlingen skulle selvfølgelig passes, men på trods af det var det 
alligevel muligt at nyde rejsen. 

”Jeg fik leveret væsker på hotellet, og ja, så dialyserede jeg, hvor jeg nu var og 
koblede mig på poserne, og via slangerne lod jeg tyngdekraften klare resten. 
Jeg rejser aldrig med maskiner, det er for besværligt og tungt”, fortæller Anders. 

Dialyse i bushen, South Territory, Australien
Anders har også været på safari i Australien og oplevet det australske dyreliv på 
tæt hold, og på samme tur gæstede han også Sydney hvor han bl.a. så Operahuset 
der er tegnet af den danske arkitekt, Jørn Utzon. Her fik han leveret sine dialyse-
kasser til hotellet i Sydney. 

”En weekend valgte jeg at pakke mit dialyseudstyr og køre til  
Nordvest-territoriet fra fredag til søndag.”

De mange rejser viser, at Anders er en mand, der ikke lader sig begrænse og som 
altid finder løsninger, så han ikke skal undvære de oplevelser, han drømmer om. 

”Jeg har kørt dialyse ude i vildnisset, men jeg har også kørt dialyse i busser, fly 
og færger og i min bil, imens jeg har været ude at køre. Jeg tror, det handler om 
planlægning og ikke sætte begrænsninger for sig selv og naturligvis have omtan-
ke for sig selv og sin livskvalitet”.

På tur med dialyse i rygsækken, Marrakesh, Marokko
På turen til Marokko var Anders afsted i 10 dage, og på den tur rejste han selv 
med væsken, som medicinsk udstyr i stedet for at få leveret væsken. 

”Det var der ingen problemer med. Der er kun en udvidet sikkerhedskontrol 
i lufthavnen i Marrakesh.”

Anders hovedbase på turen var hovedstaden Marrakesh, men Anders tog 
også en dagstur med tog til Casablanca. Han havde væsker og slanger med i 
rygsækken, så han kunne klare dialysen undervejs. 

”Så var jeg tilbage samme aften, og jeg kunne jo bare køre dialyse, hvor det 
passede ind i programmet”.
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JAN JENSEN ER SOCIALRÅDGIVER 
I NYREFORENINGEN.  
DU KAN ALTID KONTAKTE HAM, 
HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM 
KURSER, NYRELINJEN ELLER DINE 
RETTIGHEDER 

MAIL: JJ@NYRE.DK
TLF.: 50 93 59 50 (MANDAG, 
ONSDAG OG TORSDAG KL. 9-15)

Stop for modregning i folke-,  
førtids- og seniorpension  
i forbindelse med  
arbejdsindtægter 
Det danske arbejdsmarked skriger på ar-
bejdskraft, og det er en af årsagerne til at 
regeringen har indgået en reformaftale 
med en række af Folketingets partier. Af-
talens formål er blandt andet, at fastholde 
seniorer længere på arbejdsmarkedet. 

Reglen om, at en ægtefælle eller samle-
vers arbejdsindtægt modregnes i folke-, 
førtids-, eller seniorpension afskaffes med 

virkning fra 1. januar 2023. Reglen om 
modregning i pensionen rammer i dag 
mere end 130.000 mennesker, som bliver 
straffet økonomisk, hvis de har en ægte-
fælle eller samlever, som har en arbejds-
indtægt eller de bliver modregnet i deres 
eget pensionstillæg, hvis de selv har ar-
bejdsindtægter. I Nyreforeningen hilser vi 
denne lovændring velkommen. 

Ændringen vil helt sikkert gøre det mere 
attraktivt, at fortsætte på arbejdsmarkedet, 
når arbejdsindtægten ikke reducerer ægte-
fællen/samleverens pension. 

Ligeledes bliver det muligt for folkepen-
sionister, at tage arbejde uden at blive 
modregnet i deres grundbeløb og pensi-
onstillæg.

Nyresyge kan i perioder få brug for ernæringspræparater som 
for eksempel sonde og ernæringsdrikke. Ernæringspræparater-
ne kan købes på apoteket eller direkte hos leverandøren.

Efter Sundhedsloven ydes der i visse tilfælde tilskud til sondeer-
næring og visse andre ernæringspræparater, så som proteindrik-
ke. Tilskuddet kaldes ”Grøn recept”. Det offentlige tilskud dæk-
ker 60 % af præparatets pris. Tilskuddet ordineres af en læge i 
forbindelse med;

• sygdom, der medfører problemer med at synke eller optage 
almindelig kost

• alvorlig svækkelse fx på grund af infektion, hvor personen ef-
ter lægens vurdering ikke er i stand til at indtage almindelig 
mad i tilstrækkelig mængde til at dække behovet for nærings-
stoffer.

Ernæringspræparater til småt spisende ældre er ikke omfattet af 
tilskudsordningen. En ordination på en grøn recept dækker pa-
tientens behov for ernæringstilskud i 6 måneder. 

Gør som mere end 2.000 andre  
– brug socialrådgivningen

Udover at du altid er meget velkommen til at ringe eller mai-
le til Nyreforeningens socialrådgiver for at få svar på dine 
spørgsmål og vende din situation samt stille spørgsmål inden 
for hele det socialretslige og beskæftigelsesmæssige område, 
så husk at du døgnet rundt har adgang til opdateret skriftlig 
information om sociale rettigheder på nyre.dk

På Nyreforeningens hjemmeside finder du også en række 
film, som beskriver sociale rettigheder. I filmene bliver der 
beskrevet emner som merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, 
sum ved kritisk sygdom, §56 aftale, frit sygehusvalg m.v. 

Hvis der er emner, som du savner at få belyst enten på hjem-
mesiden eller her i Nyrenyt, så sig endelig til. 

Grøn recept  
– tilskud til 
ernæring

SOCIALRÅDGIVEREN HAR ORDET... 



Kontaktoplysninger

Nyreforeningen
Blekinge Boulevard 2 

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

Tlf.: 43 52 42 52
E-mail: mail@nyre.dk

www.nyre.dk
MobilePay 35346

Sekretariatet
Direktør 
Michael Buksti 
Tlf.: 40 90 29 48 
Mail: mb@nyre.dk 

Kommunikationskonsulent 
Karina Ertmann Krammer 
Tlf.: 41 19 51 00 
Mail: kek@nyre.dk  
Træffes mandag, torsdag  
og fredag kl. 9-15

Medlemskoordinator 
og grafisk designer 
Cille Kvartmann 
Tlf.: 50 93 59 4 
Mail: ck@nyre.dk 
Træffes tirsdag, onsdag  
og torsdag kl. 10-15 

Konsulent 
Maia Torstensson 
Tlf.: 92 82 24 73 
Mail: mt@nyre.dk 

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

Klinisk diætist 
Sofie Wendelboe 
Mail: sw@nyre.dk

Rådgivnings- og kursuskonsulent 
Jan Jensen (socialrådgiver) 
Tlf.: 50 93 59 50 
Mail: jj@nyre.dk 
Træffes mandag, onsdag  
og torsdag kl. 9-15 

Økonomi- og regnskabsmedarbejder 
Helene Damgaard 
Tlf.: 44 14 16 04 
Mail: hd@nyre.dk 
Træffes tirsdag, onsdag  
og torsdag kl. 10-15 

Feriekoordinator 
Jette Thaarup 
Tlf.: 22 81 46 78 
Mail: jt@nyre.dk 
Træffes mandag og tirsdag  
kl. 10-12 og torsdag kl. 12-14

Klinikchef Skallerup dialyse 
Birthe Nielsen 
Tlf.: 50 93 59 41 
Mail: dialyse@nyre.dk

Koordinerende sygeplejerske  
Fanø dialyse 
Per Eggert Larsen/Elisabeth Ettrup 
Tlf.: 27 62 67 28 
Mail: fanoe@nyre.dk

Foto: Cille Kvartmann

Få en bisidder med fra Nyreforeningen
Som medlem af Nyreforeningen kan du få en bisidder med til samtale på kom-
munen, jobcentret eller hospitalet, uanset hvor i landet du bor.

Der kan være mange årsager til at tage en bisidder med til en samtale. En af de 
mest almindelige årsager er dårlig kommunikation med sagsbehandleren. Men 
det kan også være, fordi man ikke kan overskue at sidde alene overfor "sys-
temet" eller frygter at blive fx vred eller meget ked af det under mødet.

Hvis du ønsker at få en bisidder med til en samtale, kan du kontakte Nyrefore-
ningens socialrådgiver Jan Jensen på jj@nyre.dk eller tlf.: 50 93 59 48.

Formænd
Landsformand, formand  
for forretningsudvalget 
og ansvarshavende redaktør
Malene Deele 
Tlf.: 40 33 65 70 
Mail: md@nyre.dk

Næstformand
Michael Rosenkvist 
Tlf.: 40 85 50 80 
Mail: micros911@gmail.com

2. næstformand  
og ansvarlig for børn,  
unge og børnefamilier
Henrik Rasmussen 
Tlf.: 60 60 43 12 
Mail: henrik.og@dsa-net.dk

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

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

Formand for Patientudvalget
Jesper Baand Villadsen
Tlf.: 53 62 14 02
Mail: jbv1@live.dk
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Feriedialyse i  
skønne omgivelser på Fanø

På Fanø driver Nyreforeningen en dialyseklinik, og som 
dialysepatient har du og din familie derfor mulighed for at 

skifte de vanlige omgivelser ud og få et afbræk fra hverdagen. 

Det er nemt at komme til Fanø, efter kun 12 minutters sejlads fra Esbjerg lægger 
færgen til i Nordby. Det er også i Nordby, at Nyreforeningens dialyseklinik ligger. 

Fanø byder på masser af indkvarteringsmuligheder for dig og din familie.

Når du ikke er i dialyse, kan du og din familie nyde den lækre strand ud til 
Vesterhavet, cykle øen rundt, og måske være så heldige at spotte sæler, der ligger  

og soler sig, samtidig med at du sætter tænderne i den vestjyske specialitet  
Bakskuld – saltet, tørret og røget ising. Book allerede nu din dialyse på Fanø

Udover dialyseklinikken på Fanø driver Nyreforeningen  
også en klinik ved Skallerup Klit i Nordjylland.

På nyre.dk/ferie kan du læse mere om feriedialyse og dialyseklinikken,  
samt hvordan du booker plads. 


