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NJURFÖRENINGEN I KALMAR LÄN 

INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE 

Lördagen den 10 november 2018  klockan 12 -16 

PLATS: Lokal Blåklinten, Västerviks sjukhus 
Ärende: Medlemsmöte och föreläsning 

Vi börjar med en rundvandring på Dialysavdelningen följt av en föreläsning 
om kost av sjukhusets dietist. 

Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås. 

Du som har specialkost, meddela detta vid anmälan. 

Anmäl er till: 

Rose-Marie Arnviken-Litbo, tel. 073 775 97 96, mia@litbo.org  

Sista anmälningsdag 1 november 2018 

Lite information till våra medlemmar. 

 

 
 
Njurföreningen i Kalmar Län hade under 
Världsnjurdagen den 8 mars information vid Apoteket 
på Länssjukhuset, där vi under dagen tog blodtryck på 
de besökare som kom till apoteket. 
 

 

  

 
 

Under sommaren har vi från 
Njurföreningen i Kalmar Län, 

uppvaktat vår fantastiska 
sjukhuspersonal i Västervik och 
Kalmar/Oskarshamns sjukhus 

med tårta. 
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Under Almedalsveckan 
informerade Njurförbundet 
om våra njursjukdomar, det 
togs blodtryck och 
urinprover på besökare. 
Under veckan blev det ca 
700 blodtrycksmätningar. 
Vi hade också en 
paneldebatt om donation 
och transplantationer.  

PÅ GÅNG 
Njurskolor startar under hösten 2018 och våren 2019. 

Njurföreningen har skickat en skrivelse till Landstingsstyrelsen i Kalmar 
samt Njurmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar, angående att bilda ett 
njurråd, där vi kan samverka med personalen om våra viktigaste frågor när 
det gäller njursjukdomar och dialys. Njurskola, sjukgymnastik för 
dialyspatienter samt sjukresor till och från dialysen är viktiga frågor för oss. 

ÖVRIGT 
Vid Njurförbundets kongress i Göteborg 5-6 oktober deltar vår ordförande 
Claes Mollden. 

Under Donationsveckan den 7-13 oktober, anordna vi information på tre 
ställen i länet. Sjukhuset i Västervik samt ICA-Maxi i Kalmar och 
Oskarshamn. 

Under året har vi haft flera artiklar i våra länstidningar om njurveckan 
gästdialys, Almedalen och Donation. 

Njurföreningen arbetar också för att vi skall ha kontaktpersoner på varje 
sjukhus, där våra medlemmar kan höra av sig med frågor. 

Nästa styrelsemöte har vi den 29 november, där ni medlemmar kan komma 
in med frågor till oss. 

Vi har vakans av sekreterare och revisor, så om det är någon av er 
medlemmar som skulle kunna tänka er att sitta i styrelsen så hör av er till oss. 

Njurföreningens styrelse hoppas att vi snart få se våra medlemmar på vårt 
nästa medlemsmöte. 

Önskar ni mer information gå in på njurförbundets hemsida och tryck på vår 
förening  njurforbundet.se 

Nästa medlemsmöte kommer vi att ha i samband med vårt 
första årsmöte i mars 2019. 

     Väl mött och HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

                                          Rose-Marie Arnviken-Litbo 
                                                 Informationsansvarig   

                                                 Njurföreningen i Kalmar Län  


