
 

 

Verksamhetsplan för 2022 

Föreningens övergripande mål är: 
- att verka för njurvårdens utveckling i Västsverige,  
- att ojämlikheter i vården utjämnas,  
- att njursjukas involvering i vård och behandling ökar, 
- att egenavgifter och alla hinder som begränsar njursjukas rörelsefrihet minimeras, 
- att öka medlemmarnas kunskaper om sin sjukdom 
- att erbjuda möjligheter att träffa andra för erfarenhetsutbyte och gemenskap 
- att verka för förnyelse och medlemsvärvning 

 
 
Löpande uppgifter för styrelsen 
Informationsträffar med vårdpersonal vårdpersonal och beslutsfattare inom regionerna Halland 
och Västra Götaland och kommuner.       
Möte med ledningarna för Transplantationscentrum och med Njurmedicin vid alla kliniker i 
Halland och Västra Götaland 
Vi planerar att ha återkommande möten med ansvariga för dialyskliniker i regionen.  
Kontaktombudsinformation samt utbilda informatörer bland sjukvårdspersonal 
Arbetsgruppsmöten 
Styrelsemöten ca en gång i månaden både fysiskt och digitalt       
Sprida och ta fram informationsmaterial 
Representera och presentera Njurförbundet Västsverige vid olika tillfällen runt om i regionen 
Delta i Ordförandekonferenser som arrangeras av Njurförbundet. 
Skicka ut Nyhetsbrev minst 4 ggr/år 
 
Aktiviteter under våren 
Medlemsmöte med njurtema (Dialys – vad är det)                                                   
Årsmöte (mars-april) 
Endags planeringsmöte för styrelsen 
Sommaraktivitet för våra medlemmar 
   
Hösten 
Temakvällar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Njurmedicin 4 tillfällen 
Deltagande vid Njurskolor i Varberg, Göteborg, Borås/Skene, Trollhättan och Skövde. 
Planerings och arbetsdag/helg för styrelsen              
Medlemsmöte med njurtema (förslag Fråga doktorn och erfarna patienter) 
Planeringsmöten inför Europeiska Donationsveckan 
Europeiska Donationsveckan                
50-årsfirande för våra medlemmar med Öppet hus  
50-årsjubileum                 
Julbesök på avdelningarna 
 
 



 

 

 
Njurförbundets Riktlinjer för god njursjukvård och idéprogram ska vara vägledande i styrelsens 
arbete. Under verksamhetsåret ska styrelsen bevaka och påverka inom alla de områden som 
berör situationen för njursjuka i Västsverige, såsom: 
 

 Öka möjligheterna för dialyserande att kunna resa och få gästdialys.  
 Medverka till att alla får en god och utförlig information som ökar möjligheten till 

delaktighet i beslut som rör hälsa och behandling 
 Främja forskning och utveckling samt genom föreningens stipendiefond medverka till att 

vårdpersonal får möjlighet till kompetensutveckling 
 Föreningen ska administrera GelinStiftelsen och verka för att gåvor samlas in till 

forskning som gagnar njursjuka, 
 Bevaka och påverka så att sjukresor för dialyserande i Västsverige sker utan dröjsmål på 

grund av väntetider och samåkning samt att patientens egenavgift minimeras. 
Målsättningen är att dialyserande har helt fria sjukresor.  
Föreningen ska aktivt verka för att njurpatienter är delaktiga i sin vård, att 
engenvårdsdialys möjliggörs för alla i regionen och att dialystider kan indivualiseras samt 
att nattdialys kan erbjudas vid samtliga dialysmottagningar. 

 Frågor som är gemensamma med andra patientorganisationer ska i första hand drivas 
genom föreningens medlemskap i Funktionsrätt i Västra Götaland, Göteborg och 
Halland. 

 

 


