
Verksamhetsberättelse 2017 

Barn- och föräldragruppen, Njurförbundet  

Arbetsgruppen har bestått av Lars Rönnqvist, Peter Pernäng, Guye Rydell och Kristina Holgersson. Gruppen har haft 

ett arbetsmöte, haft dagliga statusmöten under sommarveckan i Tanums strand och ett antal telefonmöten för att 

kunna arrangera årets aktiviteter. Kristina har varit adjungerad i förbundsstyrelsen under året och är inbjuden på 

förbundets ordförandemöten samt har varit på möten för SPSM och Funktionsrätt Sverige. 

   

Familjeveckan i Tanum Strand 3-8 juli 

Årets familjevecka arrangerades i Tanums strand, Bohuslän. Vi var 22 familjer anmälda varav två nya. Till varje ny familj 

var en fadderfamilj utsedd för att underlätta att komma in i gruppen. Veckan är en möjlighet för föräldrar och syskon 

att träffa andra i liknande situation, prata av sig i samtalsgrupper eller över en kopp kaffe och få information via 

föreläsare. Det viktigaste är dock att det njursjuka barnet får träffa/leka med andra som inte tycker att de är ”konstiga” 

för att de äter mediciner och har ärr. 41 barn var med och var uppdelade i fyra grupper, 6 ledare tog hand om dem 

när föräldrarna var på föreläsningar och samtalsgrupper.  

Aktiviteter under veckan 

Måndag 

Ankomstdag med information 

Tisdag 

Tema Hälsa, vikten av att röra sig. Det var olika gruppaktiviteter som främjar teambuilding. 

Onsdag fm 

Samtalsgrupper. Föräldrarna delades in i grupper, utbytte erfarenheter och pratade om sin historia.  

Onsdag em 

Linda Afsenius, dialyssköterska och så mycket mer. Linda visade och berättade om Hemodialys. Att livet har så mycket 

att erbjuda även med dialys och att det inte är något att vara rädd för. Linda berättade också om fördelarna med 

hemhemodialys och vi fick ta del av hur maskiner fungerar och vilka olika sorter det finns. 

Torsdag fm  

Samtalsgrupper. Föräldrarna delades in i grupper, utbytte erfarenheter och pratade om sin historia.  

Torsdag em  

Astrid Emker från Ågrenska höll sin föreläsning ”I skuggan av ett syskon” 

Fredag  

Barnurolog, Gundela Holmdahl, tog oss igenom njurens funktion och olika problem som kan uppstå och med dem 

olika sjukdomar. 



Fredag em 

Håkan Hedman, Njurförbundet och Peter Nordqvist. ,Hjärtebarnen talade om föreningsliv och olika sätt att tänka och  

arbeta med Barn- och Föräldragrupper. Därpå följde utvärdering och avslutning. 

Aktivitetshelg och arbetshelg i Stockholm 24 - 26 november  

Aktiviteten riktade sig till det njursjuka barnet och en förälder, den samordnades med ungdomsgruppen som ett led 

att slussa in tonåringarna i ungdomarnas verksamhet.  

Helgen innehöll förutom samkväm och middagar ett guidat besök på Friends Arena, vilket barnen uppskattade 

mycket. Där på var det mat på O’Learys med bowling och efter det fri tid på Mall of Scandinavia. Många fortsatte att 

vandra i affärerna tillsammans.  

Arbetshelgen var inriktad på att planera kommande sommarvecka och skriva 2017 års verksamhetsberättelse och 

2018 års verksamhetsplan.  

   

Barn- och föräldragruppen framför sitt varma tack till alla stiftelser och fonder som generöst bidragit med medel till 

vår verksamhet under 2017. Arbetet med att arrangera aktiviteterna har försvårats pga. minskade bidrag, vilket gör att 

tacket blir desto större.   

 


