NYHETSBREV FRÅN NJURFÖRBUNDET VÄSTSVERIGE

Nr 2

2017

Snart är julen här
Tiden går fort... snart är även denna sommar över och vi går mot mörkare tider. Då kan det vara

bra att ha något att se fram emot. Boka därför in lördagen den 2 december för vårt årliga julbord.
I år kommer vi att vara på
”Odd Fellow” i Göteborg.
I deras fantastiska festvåning kommer ett härligt julbord att dukas upp. Sista anmälningsdag
är 13 november men vänta inte. Först till kvarn
gäller för vi har bara plats för 100 personer.
Nytt för i år är att vi kommer ha ett kombinerat julbord
och föreningsmöte. Förutom god mat och dryck kommer
vi att ha ett program med nyttig och kanske roligt och
inspirerande information. Allt är inte färdigplanerat men
vi återkommer så fort vi har allt på plats.

Donationsveckan 9 - 15 oktober
Donationsveckan har initierats av Socialstyrelsen och
arrangeras inför Europeiska Donationsdagen den
14 oktober. Det ursprungliga initiativet till Donationsdagen har tagits av Europarådet för drygt 20 år
sedan. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av
att människor tar ställning för organdonation. Runt
om i landet pågår under hela veckan olika informationsaktiviteter som är riktade till allmänheten.
Njurförbundet Västsverige kommer i samverkan
med Sahlgrenska Universitetssjukhuset att arrang-

era en informationsdag om betydelsen av organdonation med levande givare i Stadsbibliotekets
hörsal i Göteborg. Program och tidpunkter kommer
att annonseras senare och finnas på hemsidan och
på Facebook.
Medlemmar i föreningen som vill genomföra lokala
aktiviteter kan gå in på livsviktigt.se för att få mer
information om Donationsveckan och hur det går att
rekvirera donationskort för utdelning. Det går också
bra att kontakta föreningens kansli.
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Möte med hemdialyserande
Njurförbundet jobbar med att ta fram ett Nationellt
vårdprogram för egenvård vid dialys med riktlinjer
för hur hemhemodialys, PD och självdialys ska
utföras. Som ett led i detta arbete tog vi i Västsverige
initiativet till ett möte och bjöd in dialyserande som
har bloddialys i hemmet tillsammans med deras närstående.

Tanken var att få reda på hur det fungerar idag.
Mötet var uppskattat och väldigt givande för deltagarna. Vi fick massor av information om allt möjligt och det kommer bli en del av Förbundets fortsatta
arbete.

Dialysen på Strömstad sjukhus stängd
Tyvärr har vi fått veta att dialysen på Strömstad sjukhus
har stängt. Det är dialysavdelningen på NÄL i Trollhättan
som öppnade den för att kunna erbjuda patienter i området
ett alternativ som gör resandet mindre betungande.
Arbetet har utförts av två sköterskor från närområdet
men nu har det tyvärr blivit ändring på det.
Vi kommer därför att träffa ansvariga på NÄL och diskutera hur det kan bli en liknande lösning i framtiden.
Vi återkommer med mer information under hösten. Förhoppningsvis med en positiv lösning.

Fler njurtransplantationer i Göteborg
Under årets sex första månader har Transplantationscentrum på Sahlgrenska utfört
totalt 84 njurtranplantationer, varav 20 med levande givare. Förhoppningsvis håller
trenden i sig vilket skulle innebära totalt nära 170 njurtransplantationer, i så fall en
av de högsta siffrorna sedan 1965.

Problem med gästdialys även i Västsverige
Tillgången på gästdialysplatser är ett svårt problem för alla som har dialys. Den inventering som Njurförbundet utförde inför sommaren visade att det är få dialysmottagningar i Västsverige som har resurser att ta emot
gästande dialyserande. Mottagningarna har uppgett att det finns enstaka lediga ströplatser, vilket är till föga
hjälp för alla dem som hade hoppats på en längre vistelse utanför hemorten.
Inom Västra Götalandsregionen finns även en tidsbegränsning för dialyserande som är i behov av gästdialys
utanför regionen. Detta är en allvarlig fråga som Njurförbundet Västsverige har uppmärksammat och agerat
för att få en ändring till stånd.

Merkostnadsersättning vid dialys efter 65 år
Fram till att man har fyllt 65 år har man rätt till handikappersättning för att täcka merkostnader i samband med
funktionsnedsättning och sjukdom. Bidraget får även behållas efter fyllda 65 år. Regelverket utgör hinder för
vissa personer som fyllt 65 år att ta hem sin dialysbehandling på grund av att kostnaderna för bland annat el,
vatten m.m. kan bli ganska höga.
Njurförbundet Västsverige driver nu frågan hos Västra Götalandsregionen att ett merkostnadsbidrag ska utbetalas till hemdialyserande, både PD och bloddialyserande, på samma sätt som flera andra landsting gör. Förhoppningsvis kommer vi kunna ha ett uppföljningsmöte där arbetet redovisas.

Årsmötet 2017
Den 25 mars samlades vi på Hotell Heden för årsmöte. Där valdes till vissa delar en ny styrelse.
Till årsmötet hade en motion inkommit. Den handlade om vår fond Njurmedicinsk Forskningsfond
Västsverige och de pengar som den förvaltar. För att få ut maximalt av dessa pengar föreslogs en överföring till Njurfonden. Den summa som skulle överföras var 225 000:-.
Mötets beslut blev att vi ska avveckla vår fond och överföra dess medel till Njurfonden. Detta är nu gjort
och vi hoppas att de ska göra nytta i framtiden.
Efter den sedvanliga dagordningen avslutades mötet med en föreläsning av Maria Stjernqvist. Maria
är Leg sjuksköterska, Personlig tränare, Mental coach och hälsocoach och pratade utifrån ämnet ”Små
saker som gör stor skillnad”. Förhoppningsvis gick alla därifrån med nya idéer om vad man kan göra
för att förändra saker och må bättre. Skratten som hördes tyder på det.
Årsmötet godkände de framlagda förslagen och dessa personer valdes till styrelsen:
Ordförande: Anders Olsson
1:e Vice ordförande: Henrik Eriksson
2:e Vice ordförande: Håkan Hedman
Kassör: Björn Severinsson
Sekreterare: Bertil Jonsson
Vice Sekreterare: Börje Johansson
Ledamöter: Åke Nilsson, Pernilla Oscarsson, Kristina Holgersson (Barn- och föräldrarepresentant)
Suppleanter: Berth Ingvarsson, Anna Ingvaldsdotter, Kaisa Lillefyr
Förutom styrelse så valdes även:
Valberedning: Leine Svensson, Karin Hedman, Ulla-Britt Ljungström
Revisorer: Eva Nilsson godkänd revisor, Per-Olof Örwall
Revisor-suppleant: Birger Joräng
Mer om styrelsen finns på hemsidan.

NNK 2018
Planeringen för nästa Nationella Njurkonferensen
är redan igång. Vi har bildat en Programgrupp och
en Sponsorgrupp som kommer att planera allt.
Boka redan nu upp 5-6 oktober 2018.
Vi hoppas att kunna genomföra en lika bra konferens
denna gång.

Skaraborgsgruppen - Informationsmöte i Skövde
Skaraborgsgruppen inbjuder till informationsmöte
i Skövde

Plats: Kulturhuset Skövde, lokal: Balder.

– Tina Pajunen, inleder och informerar om aktuella
frågor inom Njurförbundet, där hon innehar posten
som vice ordf.

.

– Sjuksköterskan Annika Johansson, njurmedicin KSS,
föreläser över ämnet ”Diabetes vid njursvikt”.
Vi avslutar med den kände estradören Peder Sweder
som underhåller med sång och musik på sitt oefterhärmliga sätt.

Tid: onsdag 18 oktober kl. 18:00.
Pris: 50 kr, inkl fralla, dryck, kaffe och kaka.
Sista anmälningsdag, fredag 13 oktober
Anmälan görs till kansliet i Göteborg,
Har du frågor i samband med mötet,
kontakta Birger Joräng,
Mobil: 0702-01 39 85
Varmt Välkomna!
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Vill du framföra dina idéer till oss?
Fr.o.m. med 1 september har vi lagt till en ”Förslagslåda” på vår hemsida.
Detta för att du på ett enklare ska kunna dela med dig av dina idéer och
tankar till oss i styrelsen. Vi tar tacksamt emot alla förslag som kan göra vår
verksamhet bättre. Dela gärna med av vad som fungerar dåligt men även det
som fungerar bra och vi inte behöver ändra.
d

u

Gå in på njvs.njurforbundet.se och leta upp Förslagslåda i menyraden. När
klickar på den kommer du till en sida med en textruta. Där skriver du in
vad du vill ha sagt och sedan trycker du på knappen SUBMIT. Då
kommer ett mail skickas till vårt kansli med den text du skrivit.
Detta är helt anonymt så vill du att någon kontaktar dig måste
detta skrivas ut tydligt.

Viktiga TEMAKVÄLLAR på Sahlgrenska i höst
Det kommer under hösten att arrangeras Temakvällar 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 på fika.

Datum

Lokal

Torsdag den 19/10
Torsdag den 02/11
Torsdag den 30/11
Torsdag den 06/12

Bromsa din njursvikt
Dialys
Transplantation
Donation

Tid:

Kl. 17:30-20:00
Fikapaus ingår

Hjärtat, Huvudentrén
Förmaket, Vita Stråket 12
Hjärtat, Huvudentrén
Hjärtat, Huvudentrén

Plats:

Anmälan
Anmälan görs till Ulla-Britt på Njurförbundets kansli på nedanstående tel.nr
eller på mail...vastsverige@njurforbundet.se
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