
 

NJURFÖRENINGEN I KALMAR LÄN 

Bäste medlem! 

Det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig. Nu när året lider mot sitt slut kan vi notera att våra 
visioner för detta år inte riktigt har slagit in eller gått att genomföra. På grund av läget har vi försökt 
att göra det bästa av situationen men i praktiken allt vi hade planerat har fått ställas in. Vi hoppas, 
och planerar, för att delar av det kommer att gå att genomföra under nästa år.  

 

PLANERING 2021. 

Styrelsens planering för 2021 ser ut enligt nedan. Det kommer att skickas ut en separat inbjudan 
inför varje tillfälle. Vi planerar för att evenemangen kommer att gå att genomföra, men med den nu 
sedvanliga reservationen att allt kan komma att ställas in på grund av nuvarande begränsningar och 
det rådande läget i förhållande till pandemiutvecklingen.  

 

6/3 Årsmöte, Gränsö slott, Västervik 

19/6 Båtresa, Oskarshamn 

6/10 Anhörigkonferens, Kalmar 

4/12 Jul-lunch, Öland 

 

INFORMATION FRÅN NJURFÖRBUNDET. 

Njurförbundet presenterade nyligen Njurvårdsrapport 2020. Om någon medlem är intresserad av att 
läsa denna finns den att läsa på Njurförbundets hemsida.  

Nationella Njurkonferensen i Göteborg är framflyttad till 16-17 april 2021 (www.njurkonferens.se) 

 

ÖVRIGT. 

Fotvårdsspecialisten Lisbet Buhré vid Länssjukhuset i Kalmar gick under hösten i pension. Något vi 
uppmärksammade med artiklar i Njurfunk och Nerven. Detta då hon arbetade med Njurpatienter. 
 
Vår traditionsenliga julgåva till den fantastiska personalen på de tre sjukhusen i länet kommer även i 
år att överlämnas under december.  

 

Nästa medlemsmöte är den 6 mars 2021 i samband med att vi har årsmöte i Västervik. Om det är 
någon som är intresserad av att sitta i styrelsen så är det bara att kontakta någon av oss.  

 

Njurföreningen i Kalmar län önskar er alla en God jul och ett gott nytt år.  

Styrelsen för Njurföreningen i Kalmar Län 

Rose-Marie Arnviken-Litbo (Informationsansvarig), mia@litbo.org 0737 75 97 96 

http://www.njurkonferens.se/
mailto:mia@litbo.org


 

 

GOD JUL 
OCH 

GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR 
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