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Årsmötet
Lördagen den 24 mars samlades vi på Dalheimers
hus i Göteborg för årsmöte. Efter en god lunch hälsades 50-talet medlemmar välkomna av ordförande
Anders Olsson. Traditionsenligt hade en ordförande för mötet bjudits in och i år var det vår Förbunds
ordförande Håkan Hedman som accepterat uppdraget.
Efter att mötet förklarats öppnat följde den obligatoriska dagordningen. De viktigaste punkterna var
att den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och att Anders omvaldes till ordförande.
Vidare blev valberedningens förslag till ny styrelse godkänd vilket innebär att den nuvarande
styrelsen består av 8 ledamöter och 4 suppleanter. Medlemsavgiften höjdes till 310 kronor. Själva
årsmötet avslutades med en rapport från stiftelsen
Professor Lars-Gelins Minnesfond. Denna stiftelse är
en viktig del av Njurförbundet Västsveriges styrelses
arbete under året.
Efter årsmötet fick vi lyssna till Bertil Andersson. Bertil
är donationsansvarig i Västra Götalandsregionen. Han
redovisade väldigt bra hur situationen med donation

Nya styrelsen
Ordförande:
1: vice ordförande:
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Vice sekreterare:
Ledamot:
Suppleanter:

av organ från avliden ser ut idag. Det finns en stor
potential att utöka denna verksamhet om man börjar
jobba på ett strukturerat sätt och att alla regioner tar
lika stort ansvar. Närvarande medlemmar fick också
bra och uttömmande svar på sina frågor.
Styrelsen gjorde även en presentation av verksamheten och lät alla rangordna 5 fokusområden. Resultatet ska vara vägledande för vårt arbete under året.
Såhär blev resultatet.
1, Information
2, Intressepolitik
3, Forskning
4, Medlemsaktiviteter
5, Regionala grupper
Den nya styrelsen har redan utsett medlemmar
i de grupper som ska jobba vidare med dessa
frågor.
Dagen avslutades med en fika innan alla påbörjade
färden hemåt.
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Föreningsmöte
Vi vill informera om...

att vi ska ordna ett föreningsmöte i höst med inriktning mot mental hälsa. Som njursjuk ställs man
inför många problem och det kan vara jobbigt att
få ordning på alla känslor och tankar.
Förhoppningsvis kan vi ordna ett program som
ska vara inspirerande för deltagarna.
Vi återkommer med dag, plats och program.
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NNK 2018
Forskning och framsteg i njurvården.
Vi kommer att ha förläsningar i olika ämnen samt
utställare under båda dagarna från sjukvården och
läkemedelsföretag.
Lokalen har 20 platser för rullstolsburna.
Ta gärna en titt på www.njurkonferens.se där du

Njurförbundet Västsverige bjuder in till den 11:e finner de flesta svar, bl.a. hur man tar sig till

Nationella Njurkonferensen (NNK) i Göteborg på
Wallenbergsalen, Konferenscentrum.
Datumet för konferensen är den 5–6 oktober.
Själva konferensen riktar sig till njursjuka och sjukhuspersonal, men är också öppen för allmänheten.
Medlemmar får ett rabatterat pris.
Temat för konferensen är:

Wallenbergsalen och hur programmet är upplagt.
Där ska du också skicka in din anmälan.
Vid frågor var god ta kontakt med Anders Olsson,
anders.olsson@njurforbundet.se, ordförande i Njurförbundet Västsverige, kansliet 031- 338 01 08 alt.
info@njurkonferens.se

Obs! Sista anmälningsdag är den 15 september,

HSO har bytt namn
HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan) har bytt namn till Funktionsrätt Sverige. Detta gäller från och med
den 18 maj 2017. Funktionsrätt definieras som...”Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar”.
Funktionsrätt består av 41 olika medlemsförbund, Njurförbundet är en av de. Det finns samarbetsorgan på
riks- och lokalnivå.

Ny dialyssatellit
Dialysen på NÄL Trollhättan fortsätter sin planering av sin satellit. Inga slutliga beslut är tagna men alla
inblandade ser positivt på utvecklingan. Förhoppningsvis kommer vi ha positiva besked att skriva om i nästa
Nyhetsbrev.

Utvärdering av kosttillskott
Som vi skrivit om tidigare pågår en utvärdering av
ett kosttillskott för dialyserande. I dagsläget är det 10
patienter som är med i utvärderingen. De resultat som
hittills framkommit är positiva och tillskottet verkar ge
patienten en förbättrad livskvalitet och ett ökat välbefinnande. Det finns fortfarande chansen att få vara
med men tiden är knapp.
Du som kör blod- eller påsdialys och är intresserad
av att vara med i utvärderingen kan kontakta...
Henrik Eriksson i styrelsen, (henko.e@telia.com, 0700
433 127) eller Calle Backman, ansvarig för studien
(carl@calbi.eu 0734 436 959)
Såhär berättar en son om sin mamma efter att hon

börjat med kosttillskottet...
”Hej! Min mor började ta kosttillskott för dialyserande
för en månad sen och jag har märkt en jätteskillnad
på henne. I början på året skulle hon till Island på
besök. Hon kom sig till Oslo flygplats och jag fick hämta henne några timmar senare på grund av att hon blev
så dålig. Hon hade inte ork och på grund av andnings
svårigheter och var mycket trött och svullnad i benen.
Hon har nu tagit kosttillskott i en månad och har fått
tillbaka aptit,energi och är mycket piggare efter dialysbehandling och är nu i Spanien mår jättebra. Som jag
ser det så har hon fått tillbaka livskvalitet sitt gamla
välmående.”

Njursjuka Erika gör dialys som performance
Här kan du lyssna på hennes performance...
www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/dialys-som-performance

Söndagen den 27 maj utfördes en performance i Göteborg.
Erika Lindholm, tillsammans med sin dialysmaskin, en ljudingenjör
och dansare, lät publiken uppleva ljuden från dialysmaskinen som
Erika är kopplad till.
Om ni missade detta har ni chansen i Örebro den 20 juni.

