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En viktig del av vårt arbete är att sprida kunskap om hur det är att leva med en njursjukdom. Ett bra tillfälle 
att sprida detta är när sjukhusen bjuder in nya patienter för att ge dem information. Föreningen i Västsverige 
har under hösten varit med på njurskolor i Borås, Varberg och Trollhättan, och naturligtvis är vi en del av 
Temakvällarna på Sahlgrenska.

När vi är på plats passar vi givetvis på att informera om Njurförbundet. Eftersom njursjukdomar är för- 
hållandevis okända märks det att vi är ett uppskattat inslag. Vi kan svara på många frågor som läkare och 
sjuksystrar inte har någon egen erfarenhet av.

Julfesten
Den årliga julfesten gick av stapeln den 2 december 
och i år var vi på Odd Fellow i Göteborg. Vi var ca 65 
stycken som samlats för att njuta av ett stort julbord. 
Under det inledande minglet anordnades de sedvan-
liga lotterierna. Vinsterna var skänkta av våra medlem-
mar och i år hade en fin tavla inkommit som blev en fin 
vinst i ett speciallotteri. Tavlan var skänkt av vår med-
lem och  konstnär Lena Selander och motivet heter 
”Flickan och spegeln”.

Tyvärr fick det planerade föredraget ställas in då sjuk-
sköterskan Åse Lundblad inte kunde komma loss från 
jobbet. Förhoppningsvis får vi lyssna på henne en  
annan gång.

Vi hade ändå turen att istället få en kort redovisning 
av Margareta Wallander, om de personer som byggde  
det ståtliga huset som Odd Fellow ligger i. 

För musikunderhållningen stod återigen The Spinning 
Wheels från Skövdetrakten. De spelade en bra bland-
ning av jullåtar och 50- 60-talsrock.

Det är tyvärr en ansträngd situation på många av sjukhusen i länet och tyvärr är det inget undantag de av- 
delningar som vi är beroende av. När vi fick höra att de varit tvungna att stänga dialysen i Strömstad bokade vi 
in ett möte med de ansvariga på dialysavdelningen på NÄL i Trollhättan. De berättade att arbetet pågår med att 
åter öppna en lättvårdsfilial i de norra delarna av upptagningsområdet.

En fortsättning i Strömstad är i dagsläget inte aktuellt utan flera alternativa placeringar för filialen undersöks.  
Vi hoppas på en lösning under 2018 och kommer följa detta någa.

Dialysskolor och Temakvällar

Dialysen i Strömstad

vastsverige@njurforbundet.se
http://www.njurforbundet.se


Andra dagen inleddes med en redovisning från kans-
liet där huvudfokus låg på den nya hemsidan och data-
skyddsreformen. Båda sakerna kommer påverka alla 
regioners jobb. Vi hoppas att det blir till det positiva när 
allt är på plats.

Under resten av dagen var det fokus på arbetet i för-
eningarna. Vi fick ta del av arbetet i 4 olika föreningar.  
Att hitta medel för att driva verksamheten är en av 
punkter som alla jobbar hårt med. Dagens situation i 
sjukvården är också något som alla fokuserar på. 

Som slutkläm hade vi ett grupparbete där vi tillsam-
mans tog fram positiva exempel på hur föreningarna 
lyckats med dessa arbeten. Det kommer förhopp-
ningsvis leda till att fler föreningar kan lyckas bra i sina 
fortsatta arbeten.

Ordförandemöte i Stockholm

Helgen 25-26 november samlades företrädare för alla 
regionföreningar i Stockholm för att få den senaste  
informationen från Förbundet och dela med sig av sina 
erfarenheter. 

Ordförande Håkan Hedman redovisade vad som hänt 
med utredningen av organdonation. Regeringen har 
tyvärr valt att inte genomföra alla förslag utan kommer 
lägga fram delar av det utredningen kommit fram till. 
Förhoppningsvis kommer vi under december månad  
få reda på vilka delar som införs. 

Förbundets verksamhetsplan och egenvårdsprojekt 
presenterades och diskuterades.

För 3 år sedan var Njurförbundet med och bildade 
Njurfonden. Vi fick höra Njurfondens vice ordförande 
Gunnar Tufveson berätta om hur de första åren för- 
flutit. Hittills har de delat ut ca 10 miljoner kronor.

NNK 2018
Vartannat år anordnar vi NNK och 2018 kommer den 
vara 5-6 oktober. Vi har kommit igång med planeringen 
och hoppas att få till ett lika bra program som förra 
gången. 

Vi kommer som vanligt att inleda med Gelinsymposiet 
på fredagen och NNK på lördagen. Vi kommer fortlö-
pande under året ge ut mer information.

Årsmöte 2018

Den 24 mars 2018 kommer vi ha vårt årsmöte på  
Dalheimers hus i Göteborg. Det kommer förutom de 
sedvanliga punkterna även bli en intressant före- 
läsning av Bertil Andersson. Bertil jobbar som re-
gionansvarig läkare för donationer i Västra Götaland  
och ska berätta hur arbetet med organdonationer är 
organiserat.

Vi kommer också ha en uppföljning på de diskussioner 
vi hade om vår verksamhet på förra årsmötet och vi 
återkommer med mer information när det är dags för 
anmälan.

Njurvecka 2018
För att uppmärksamma njurarnas funktion och hur  
det är att leva med njursjukdom ska Njurförbundet  
och alla regionföreningar anordna en njurvecka i  
början av mars nästa år. Tanken är att det ska bli upp-
märksammat i media både nationellt och regionalt 
samtidigt som det ska anordnas aktiviteter ”på stan”. 

Vi är just nu i planeringsstadiet i Västsverige och är  
i behov av frivilliga medlemmar som vill hjälpa till  
både med planeringsarbetet och under själva genom-
förandet 5–11 mars 2018. Om du har möjlighet att 
hjälpa till kan du ringa vårt kansli på tfn: 031-338 01 08 
(kl. 09.30 – 13.30 måndag – torsdag), eller mejla till: 
vastsverige@njurforbundet.se

Vill påminna om  vår Förslagslåda som finns på vår hemsida.  
Där kan du ställa frågor till oss i styrelsen eller komma med förslag 
på aktiviteter vi kan anordna.

Gå in på njvs.njurforbundet.se och leta upp ”Förslagslåda” i menyraden. 

Förslagslåda

Låt oss få veta vad du tycker!


