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Att drabbas av en sjukdom kan vara en stor kris som drabbar hela familjen.  
Hur reagerar vi på det och hur kan vi ta oss vidare ur den första krisen? 

Detta är temat för vårt Föreningsmöte den 10 november. Vi har bjudit in Eva Hallberg, leg psykolog/region-
utvecklare Västra Götalands regionen, som kommer att prata om detta. Vi kommer även att diskutera detta 
ur den sjukes och de anhörigas perspektiv. Vi kommer därför också att ha gruppdiskussioner där alla som 
vill kan dela med sig av sina erfarenheter. Vi delar upp oss i anhöriggrupper och njursjukgrupper och i slutet 
blir det en summering gemensamt. Som vanligt kommer vi bjuda på fika och lunch.

Plats:  Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg
Datum: Lördag 10 november kl 10.00-15.00
Kostnad: 50 kr/person- Betalning: Bankgiro 5984-4241, eller swish nr 123 114 27 36.
Anmälan: Senast torsdag 1 november till kansliet på vastsverige@njurforbundet.se eller telefon: 031-338 01 08

Föreningsmöte - Vad händer när någon blir sjuk?
10 

November

Välkommen till årets Julbord!
I år är vi i Göteborg, närmare bestämt på Festvåningen på 
Restaurang MATSMAK. Ta gärna med familj och vänner!

Vid sidan om den goda maten blir det lite underhållning. 
Kontakta kansliet om du har vinster som du vill skänka till 
lotteriet på julfesten.
   Varmt välkomna!

 Datum: Söndag 2 december Tid:  kl. 13.00 - 16.00

 Plats:   Festvåningen på Restaurang MATSMAK, Drakengatan 1 
   (Med spårvagnen åk till Ullevi Södra eller Ullevi Norra,  
   ca 8 minuters promenad från bägge (ca700 m).

 Pris:     Medlemmar - 275 kr (nya medlemmar får medlemspris)
                       Barn 3-12 år – 75 kr
                       Icke medlem/gäst - 465 kr

      Betalning: Bankgiro 5984-4241, eller swish nr 123 114 27 36. 
              Ange namn, antal + ”Julfest”.

2 
December

Anmälan: Senast fredag 23 november till kansliet ill kansliet på vastsverige@njurforbundet.se,  
                 eller telefon: 031-338 01 08.

OBS!.. Vid sent återbud kontakta mobil nr: 0706-14 01 08



Arbetet med en dialyssattelit i Munkedal går vidare och planen är att den ska tas i bruk under våren 2019.  
Framförallt kommer det bli patienter från Bohuslän-Dal som får sin dialys här men det kommer även öppna  
möjligheter för mer gästdialys, hoppas vi.

Det kommer att bli en enhet för patienter som är stabila i sin behandling och bemanningen är 2 dialys- 
sköterskor per dag. Det kommer alltså inte vara någon läkare där jämt utan de kommer att åka dit för att  
träffa patienterna och ”ronda”. Det kommer att finnas 9 platser, några fler än Strömstad, och möjlighet till  
HDF-behandling vilket är en förbättring mot dialysen i Strömstad. Fler patienter kommer också att få kortare 
resväg.

Vi hoppas, och tror, att detta är en bättre lösning totalt sett än i Strömstad och att den kommer finnas kvar under 
lång tid. Förhoppningsvis kommer arbetet med att vara närmare patienten inte sluta här.

Nya dialysen i Munkedal

Den andra professuren i Sverige i njurmedicin inrättades vid Göteborgs universitet 1969. Innehavarna har varit 
Härje Bucht, Mattias Aurell och Börje Haraldsson. Då Börje Haraldsson avgick på grund av en tjänst utomlands 
har professuren inte utlysts.

Föreningen har nu begärt i en skrivelse till rektor för Göteborgs universitet att den vakanta professuren måste 
tillsättas. Även Svensk Njurmedicinsk Förening tillsammans med verksamhetsledningen vid Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset och Njurförbundet har gjort en framställan till universitetet om behovet av en professur i 
njurmedicin, bland annat för att säkerställa utbildningen av specialister inom njurmedicin och behovet av klinisk 
forskning.

Föreningen agerar för professur

27 miljoner till nytt njurforskningslaboratorium 
Den 27 augusti invigdes Lundbergslaboratoriet för njur-
forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Det 
nya nationellt ledande njurforskningslaboratoriet har 
kommit till stånd genom en donation på 27 miljoner kro-
nor från Inga-Britt och Arne Lundbergs Forskningsstif-
telse. Vid laboratoriet kommer forskning inom kronisk  
njursjukdom, njurtransplantation och njurcancer att  
bedrivas. 

Det är glädjande, anser vi i Njurförbundet Västsverige,  
att Göteborg kommer att stärka sin position i landet 
inom njurforskning.

Jenny Nyström, professor i njurfysiologi, är ansvarig 
för att utveckla och driva laboratoriet.
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