
  
 

Med hopp om ett bättre år 2021 

Bäste medlem i Njurförbundet Västsverige 

 

Vem kunde tro i våras att vi i oktober fortsatt skulle brottas med Coronaviruset. Våra tankar går till alla 

dem som på olika sätt drabbats av viruset. Till dem som avlidit eller fått biverkningar av sjukdomen, 

men också till alla som blivit av med jobbet, fått stänga ner sitt företag eller på annat sätt fått ställa om 

sitt liv. 

 

För vår del har 2020 inneburit inställda medlemsmöten och utökade kontakter med vården för att 

bevaka njursjukas situation. Vi har en löpande dialog med njurmottagningar och dialysavdelningar. 

 

Låt oss nu hoppas på forskningen av ett nytt vaccin och på att vi alla håller ut och fortsatt följer 

smittskyddets rekommendationer. 

 

Avslutningsvis, missa inte vårt digitala medlemsmöte den 21 november där du får träffa Njurläkaren 

Johan Holmdahl tillsammans med hans patient Jan Agat. Jan kommer att berätta om hur han fick sin 

fars njure och att denna transplanterade njure i år fyller 100 år! Vi utlovar ett positivt och intressant 

samtal. 

 

Anmäl dig till vårt kansli på vastsverige@njurforbundet.se eller via telefon 031-338 01 08 och tala med 

Helena så får du instruktioner om hur du kommer med på Zoom-mötet. 

 

Anders Olsson 

Ordförande i Njurförbundet Västsverige 

Anders.olsson@njurforbundet.se 

0702-98 05 56 

 

Nationella Njurkonferensen 

 
Framflyttad till april 2021. Men vi följer covid 19 - läget och 
beslut tas vid årsskiftet.  
 
Du blir den första att få veta. 
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Vårt digitala årsmöte i september 

Njurförbundet i Västsveriges årsmöte 2020 kunde till slut genomföras lördagen den 5 september 2020. 

Det fick bli ett digitalt möte denna gång, dessvärre med bara ett fåtal medlemmar. Här nedan i detta 

Nyhetsbrev ser du vilka som nu sitter i styrelsen. På vår hemsida 

www.njurforbundet.se/vastsverige hittar du kontaktuppgifter både till kansliet och till respektive 

styrelsemedlem. Tveka inte att kontakta oss om du har något att berätta!  

 

Vi hoppas nu verkligen att vi får träffa dig i vår, det är ju bara ett halvår till nästa ordinarie årsmöte. 

 

Anders Olsson 

Ordförande Njurförbundet Västsverige 

anders.olsson@njurforbundet.se 

0702-98 05 56 

 

  
  

Ändrade telefontider 

Från och med den 12 oktober 2020 är telefontiderna till kansliet ändrade. De nya tiderna är: 

 

Måndagar  klockan 09.00–12.00 

Onsdagar klockan 09.00-12.00 

Torsdagar klockan 09.00-12.00 

 

Tisdagar och fredagar har vi stängt, men ni kan alltid skicka e-post till: vastsverige@njurforbundet.se 

eller tala in ett meddelande på vår telefonsvarare på telefonnummer: 031-338 01 08.  

 

Välkomna att höra av er! 
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Till minne av Pelle Holm 

Pelle Holm har lämnat oss 
 

Per-Olof Holm, eller ”Pelle” som alla kallade honom gick bort hastigt den 28 september. Han skulle ha 

fyllt 88 år den 12 oktober.  

 

Pelle var hedersmedlem och en portalfigur i föreningen sedan 1990-talet fram tills nu. Han var 

styrelseledamot i både föreningen och GelinStiftelsen under flera år. Pelle var inte själv njursjuk utan 

anhörig till hustrun Birgit som var njurtransplanterad. Birgit, som gick bort tidigare i år, hade före Pelle 

också haft styrelseuppdrag.  

 

Pelle lämnade aldrig sitt engagemang för njursjuka och föreningen. Han var alltid ”fixaren” och den 

person som ställde upp då föreningen behövde hjälp med någonting. Pelle deltog länge i arbetet med att 

planera Nationella Njurkonferensen och hans uppdrag tillsammans med Barbro Olausson var att 

ansvara för kontakterna med alla de företag som sponsrade arrangemanget. Konferensens budget gick 

alltid ihop tack vare Pelles idoga engagemang och goda sinne för ekonomi. 

 

Trots hög ålder var Pelle fortfarande alert och försökte alltid delta i föreningens arrangemang. Då han 

fått förhinder att delta i det digitala årsmötet den 5 september talade vi med varandra i telefon och då 

berättade han att han mådde bra och åter börjat motionera och jogga regelbundet. Det var inte utan att 

jag som betydligt yngre kände mig aningen avundsjuk då vi hade avslutat samtalet. 

 

Saknaden efter Pelle är stor och vi är många som har många trevliga och roliga minnen. 

 

 

Håkan Hedman, Ordförande i GelinStiftelsen 

 

Styrelse och medlemmar i  

Njurförbundet Västsverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto taget av Martin Gunnarsson 



Lennarts njure fyller 40 år! 

  
 

Lennart Carlsson, 85 år, boende i Olsfors i Bollebygd tillsammans med sin fru Ingrid, uppvaktades av 

Annelie Ågren från Njurmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus den 29 maj. Den dagen firade han 

sin njures 40 års dag.  

 

Lennart fick en HLA identisk njure av sin bror som donator. Njuren har fungerat bra genom åren och 

både Lennart och hans fru Ingrid är så tacksamma för det. 

 

På grund av rådande Coronapandemi firades Lennart med blommor och tårta hemma på hans altan i 

bästa vårvädret. 

 

Julbordet 2020 

Vi har beslutat att ställa in vårt traditionella julbord i år med hänvisning till läget med covid-19. Inga är 

ledsnare än vi på ditt Njurförbund. Vi hoppas nu på att kunna bjuda in dig till julbord år 2021 istället.  

 

Om digitala möten 

Det är enkelt att delta i ett digitalt möte. Tekniken vi använder heter ZOOM. Den fungerar så att du får 
en länk mailad av oss efter att du anmält dig till mötet, ofta dagen innan mötet. Antingen loggar du in 
på en PC eller en MAC och det går också bra att använda länken på din mobiltelefon. 
 
Vi startar upp medlemsmötet ca 30 min innan så att du hinner logga in och se att tekniken fungerar. 
 
Anders Olsson  Håkan Hedman                                         
0702-980 556  070-718 16 70                                           
 
 


