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T-Journalen 
 

 

 

                                 Nr  1  -   februari  2020                              
 

  
Dansande skogsrå                                                                                         Foto  Per Z 

 
Innehållet i detta nummer: 
► Dags för årsmöte! Föreningen bjuder in till årsmöte söndag  
den 8 mars kl. 13.00 .Läs med på sista sidan! 
► Föreningen tappar medlemmar.  Varför? Vad göra? 
► Rekordmånga anmälningar till donationsregistret under 2019. 

 
Föreningsadress:    c/o  Per Zimmerman,  Malmgatan 58,  703 54  Örebro 
Föreningslokal: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B,702 53 Örebro (obemannat)  
Plusgiro (föreningen):  73 48 60-0      Plusgiro (stödfonden):  641 67 14 -1 
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Ordföranden har ordet 
   
Så har då ytterligare ett verksamhetsår gått 
och det är dags för styrelsen att inför års- 
mötet svara för sitt fögderi under året. Ut- 
förligare om detta i verksamhetsberättel- 
sen som föredras inför årsmötet. Av gäll- 
ande verksamhetsplan framgår bl.a. att 
värvning av nya medlemmar är en viktig 
fråga liksom att genom en bra verksam- 
het värna om dem som redan finns som 
medlemmar. Under den senaste 10-årspe- 
rioden har medlemsantalet minskat från ca 
200 till idag ca 165. Det är en dålig utveck 
ling som styrelsen funderar över vad detta 
”medlemstapp” kan bero på. Jo, men visst 
är det så att vi skulle kunna vara mer akti- 
va i vårt arbete med att värva nya medlem- 
mar. Av statistiken framgår att vi var 175  
medlemmar vid 2019 års början och att vi 
vid årets slut var 161 medlemmar, dvs en 
minskning med 8%. Detta kan till en del 
förklaras med att vi styrelsen inte mäktar 
med hur mycket arbete som helst och  vi 
försöker hela tiden utröna vad som skall 

prioriteras. Under 2019 fick vi ändå 16 
nya medlemmar, att 13 avled  under året 
och att 17 medlemmar är bokförda som 
utträdda. Några lämnat föreningen av 
åldersskäl och att flera av de som lämnat 
har varit stödmedlemmar och när maken/ 
/maken avlidit så har de också avslutat  
sitt medlemskap.  Vi får väl ändå vara 
glada att njurproblem är något som sällan 
drabbar unga människor. Detta framkom- 
mer av statistiken där medelåldern bland 
medlemmarna är 67 år och att endast 3 
med lemmar är under 30 år. Vi är alltså 
ingen ungdomsförening. 
   Medlemsvärvning bör alltså bli en 
prioriterad fråga under 2020. När man 
läser verksamhetsberättelsen under rubrik-  
en ”Detta har hänt under 2019” kan jag 
ändå konstatera att föreningen haft ett 
antal attraktiva aktiviteter som säkert varit 
ägnade att både behålla samt få nya med- 
lemmar. Styrelsen tar här gärna emot 

Njurföreningen Örebro län 
Ordf.:   Per Zimmerman, Malmgatan 58, 703 54 Örebro 
            Tel.: 070-237 41 34    E-post:   per.gustav.zimmerman@gmail.com 
Vice ordf.: Katarina Helgesson, katarina@helgeson.nu  tel: 070-686 26 24.  
Kassör föreningen:  Nils Erik Berg, nebergh@outlook.com,  
Kassör fonden:  Alf  Erikssohn,  fam.erikssohn@gmail.com 
Sekreterare:   Jenny  Linder,  linderjenny@hotmail.com 
Övriga ledamöter:  ,  Stig Johansson, Jonas Broström,  Mattias  Karlsson,  
Anders Berglund och  Mikael Scandola.  
Kontaktperson  nya  medlemmar:   Nils-Erik Berg, 076-166 60 57 

Redaktionskommitté T-Journalen: 
Per Zimmerman,  redaktör/ansvarig utgivare  och  Jenny Linder. 
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förslag  olika föreningsaktiviteter.Vi ser 
fram emot på era förslag! 

Glädjande nyheter ser Du här nedan! 

Per Zimmerman, ordförande 
 
 
Rekordmånga personer har anmält sig till donationsregistret 2019 
(Nedanstående statistik är hämtad från Njurförbundets hemsida.) 
     Donationsveckan 2019 är över. Det har varit en vecka med en med enorm upp- 
märksamhet på donationsfrågan i media, hos politiker och allmänhet. Och publicitet  
ger direkt effekt på antalet anmälningar till donationsregistret. Det märktes bland annat 
när SVT tog upp frågan i satirprogrammet ”Svenska nyheter” i början av året, då antalet 
registreringar sköt i höjden. 
    Njurförbundets regionföreningar har varit aktiva under veckan, vilket också har synts 
i tv-inslag, tidningsartiklar och radioreportage från olika delar av landet. Den 30 oktober 
redovisade Socialstyrelsen att 119 168 personer anmält sig under 2019, långt över 
helåret 2018 då 77 252 anmälningar kom in, och fler än något år de senaste tio åren. 
    Det råder en fortsatt brist på organ och vävnader för transplantation. Totalt fanns det 
ett behov av 890 organ den 1 oktober 2019. Behovet av njurar är störst. 
   – Alla kan göra sin vilja känd, oavsett ålder, sjukdomar eller levnadsvanor. Om det 
blir aktuellt med en donation gör sjukvården alltid en individuell medicinsk bedömning. 
2018 var de som donerade sina organ mellan 10 och 88 år, säger Josefina Meyer, 
utredare på Socialstyrelsen. 
    Socialstyrelsens siffror över anmälningar till donationsregistret de senaste tio åren 
presenterades på ett åskådligt sätt i Läkartidningen. 
    Antal anmälningar till Socialstyrelsens donationsregister per år, under den senaste 
tioårsperioden.  
År               Antal                           År                      Antal           År            Antal 
2009          36785                          2014                  106191       2019          119168                              
2010          30894                          2015                  45480  
2011          34132                          2016                  38196                      
2012          33987                          2017                  64419 
2013          66797                          2018                  77252 
                                                       
    Frågan om organdonation engagerar intresseorganisationer, vårdpersonal, myndig- 
heter och inte minst personer som väntar på organ. Insatser har gjorts på flera håll för 
 att öka antalet donationer, och 2019 slogs det tidigare rekordet från 2017 då 474 njurar 
transplanterades. De här siffrorna kan gå lite upp och ned, men över tid ökar det ändå 
och det är glädjande, säger Ann-Christin Croon, som är transplantationskoordinator  
och ansvarar för att sammanställa statistiken i Svensk t Transplantationsregister. Ann-
Christin Croon menar att det är svårt att peka på en tydlig orsak till fjolårets ökning, 
men bedömer att attityderna på sjukhusen har förändrats de senaste 5–10 åren. Det är 
mer en naturlig sak i det vanliga arbetet på intensivvårdsavdelningarna nu och man  
inser vikten av vad en donator kan ge, säger hon.
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            Kallelse/inbjudan till  ÅRSMÖTE                                    
 

 TID:             söndagen den 8 mars  2020  kl.  13.00 
PLATS:         Hovsta församlingsgård, Hovsta 
                       (Vägbeskrivning:   kör väg 50,  passera  Lillån.  
                       Vid Hovsta-rondellen ta vänster in mot Hovsta. Ca 100 meter efter rondellen 
                       ligger församlingsgården på vänster sida, en rosa  byggnad.  
                                     
 13.00…...    Vi börjar med att inta någon enklare förtäring.   
13.45 ca..… Årsmötesförhandlingar 
14.15 ca..… Trubaduren Stefan Tingman  underhåller.   
                     Kaffe och kaka serveras under underhållningen, lotterier. 
15.30 ca … Årsmötet avslutas.     
 
Vi  emotser  Din anmälan som Du kan göra genom att sända in nedanstående talong  
till Per Zimmerman eller istället ringa till: 
    Per Zimmerman,  Malmgatan 58,  703 54 Örebro.  Tel.:  070-237 41 34 eller till 
       Nisse Berg,  tel.:  076-166 60 57.    
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats. Önskas handlingar i  
förväg – kontakta Per Zimmerman!                           
 

ANMÄLAN VILL VI HA SENAST MÅNDAGEN DEN 2 MARS 

Vi försöker samordna transporter om så önskas.  Meddela önskemål om detta då Du  
anmäler Dig.  Möjlighet till påsbyte finns i lokalen. 
Vid ev. förhinder i sista stund  pga  sjukdom - anmäl detta genast till  Per Zimmerman. 
    

MYCKET   VÄLKOMNA  HÄLSAR  STYRELSEN! 

Klipp här! ……………………………………………………………………………….  

Avskiljes och sändes till Per Zimmerman, Malmgatan 58, 703 54 Örebro. 

Jag anmäler..............personer till årsmötet i Hovsta församlingsgård den 8 mars 2020. 

Jag önskar    Jag önskar ej    hjälp med transporten  (sätt kryss i önskad ruta!) 

 Namn:..................................................................    Telefon:........................................  


