NYHETSBREV FRÅN NJURFÖRBUNDET VÄSTSVERIGE

Nr 1

2018

Ny dialyssatellit
Som vi berättat om tidigare har dialysavdelningen
i Strömstad tyvärr stängt och patienterna har blivit
flyttade till NÄL i Trollhättan. Detta har inneburit långa
resor för de patienter som tillhörde Strömstad.
Arbetet med att hitta en nytt alternativ har pågått under
hela hösten och nu verkar det som om det blir Munkedal som blir orten där den nya dialysen hamnar.

Munkedal är placerad utmed E6 och ungefär mitt i
Dalsland/Norra Bohuslän och ger fler patienter kortare
resa.
Vi hoppas dock att dialysen i Strömstad kan komma
i drift igen någon gång i framtiden.

Välkommen till årsmötet
Du har väl inte missat att den 24 mars, kl 10.30 - 15.30,
är det dags för årsmöte och i år är vi på Dahlheimers hus
i Göteborg. Förutom den sedvanliga agendan
kommer Bertil Andersson att tala om donationsverksamheten i Västra Götaland och om organdonation i allmänhet. Bertil är donationsansvarig
läkare för regionen.

Vi kommer även att ha en diskussion om vår
verksamhet i framtiden och om vilka områden vi i
styrelsen ska fokusera på.
Anmäl dig på tel: 031-338 01 08
(kl. 09.30 – 13.30 måndag ,onsdag,torsdag),
eller mejla till: vastsverige@njurforbundet.se

Njurvecka 2018
I år lanserade Njurförbundet Njurveckan i samband
med Världsnjurdagen den 8 mars. Hoppas ni har sett
att medierna fylldes med olika notiser om njurar.
Eftersom det var Kvinnodagen också den 8 mars
fokuserades det på kvinnors njursjukdom och det faktum att kvinnor med njursvikt har ännu lägre chans
än män att få en diagnos, trots att det är ungefär lika
vanligt hos båda könen.

dem en bild av hur det är att leva med njursjukdom.
Framförallt var det meningen att forskarna skulle bli
inspirerade och få en bättre förståelse av hur viktig
deras forskning är.

Tillsammans med Apoteket hade vi en kampanj om
tidig upptäckt av njursjukdom. Vi stod och informerade
och Apoteket tog blodtryck. I vårt område fanns vi på
Korsvägen i Göteborg och på Tranan i Skövde.
AstraZeneca hade bjudit in oss till deras seminarium
om njurforskning. Seminariet riktade sig mot deras
egna forskare och Henrik Eriksson var där och gav
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Njurförbundets nya hemsida
Som en del av Njurveckan lanserades vår nya hemsida. Vår gamla sida har funnits i många år och den började
kännas lite antik. Den var även lite svår att uppdatera och vissa funktioner kunde vi helt enkelt inte få.
En hemsida är aldrig klar och vi kommer utveckla och förändra den ständigt och är beroende av användarnas,
medlemmarnas, synpunkter. Är det något som saknas eller kan bli bättre vill vi att ni meddelar oss detta.

Utvärdering om kosttillskott
Två patienter som tillhör dialysavdelningen på NÄL
har som första patienter i världen fått möjligheten att
prova ett helt nytt kosttillskott för dialys-/diabetespatienter. De resultat som hitills framkommit är positiva och tillskottet verkar ge patienten en förbättrad
livskvalitet och ett ökat välbefinnande.
För att kunna få fram bättre och mer exakta resultat behöver studien utökas och därför
behövs det fler patienter.

Du som kör blod- eller påsdialys och är intresserad av att vara med i utvärderingen...
...kontakta
eller

Henrik Eriksson i styrelsen, henko.e@telia.com
Tel: 0700 433 127
Calle Backman, ansvarig för studien carl@calbi.eu Tel: 0734 436 959

Påverkan
Vi har blivit inbjudna till möte om upphandling av Lundby sjukhus. Syftet med mötet är att föra en dialog kring
vad som är viktigt att tänka på inför upphanlingen av
Lundby sjukhus. Eftersom Lundby sjukhus har en
Dialysenhet och en njurmedicinsk enhet känns det bra att
vi får vara med och påverka.

Vi kommer även vara representerade på Njurmedicinskt
regionmöte i Vänersborg.
På mötet samlas njurläkare från regionen och vi är på
plats för att informera om vårt arbete. Förhoppningsvis
kommer vi få chansen att ta upp det bekymmersamma
läget inom njursjukvården i länet. Speciellt ansträngt är
det på många dialysavdelningar då många sköterskor
väljer att byta jobb.

NNK 2018
Vartannat år anordnar vi NNK och 2018 kommer den
vara 5-6 oktober. Vi har kommit igång med planeringen
och hoppas att få till ett lika bra program som förra
gången. Vi kommer som vanligt att inleda med Gelinsymposiet på fredagen och NNK på lördagen. Vi kommer fortlöpande under året ge ut mer information.

TEMAKVÄLLAR på Sahlgrenska i vår
Det kommer under våren att arrangeras Temakväl- Datum...
lar för njursjuka. Njurförbundet Västsverige kommer
som vanligt att finnas på plats. Alla kvällar startar kl
17.30 och slutar 20.00. Förutom att ni får bra information kommer Njurförbundet Västsverige att bjuda
Anmälan...
Tid:
Kl. 17:30-20:00
på fika.
Plats:

SU/Sahlgrenska

Lokal:

Hjärtat

Tisdag den 03/4

Bromsa din njursvikt

Tisdag den 10/4

Dialys

Tisdag den 17/4

Transplantation

Tisdag den 24/4

Donation

görs till Ulla-Britt på Njurförbundets kansli.
Tel:

031 338 01 08

Mail:

vastsverige@njurforbundet.se

Ingång via huvudentrén, rakt fram till hisshall D, tag vänster och fortsätt ca 50 m.

