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I samverkan med...

Du glömmer väl inte att anmäla dig till NNK11
senast den 15 september?
Njurförbundet Västsverige bjuder in till den
11:e nationella njurkonferensen (NNK) i Göteborg på
Wallenbergsalen, Konferenscentrum. Datumet för konferensen är den 5–6 oktober.

anders.olsson@njurforbundet.se Ordförande i Njurförbundet Västsverige, eller till kansliet 031- 338 01 08
alt. info@njurkonferens.se

Ta gärna en titt på www.njurkonferens.se där du
finner de flesta svaren på, bl.a. hur man tar sig till
Wallenbergsalen och hur programmet är upplagt mm.
Vid frågor var god ta kontakt med Anders Olsson,

Anmäl dig på www.njurkonferens.se!

10
November

Föreningsmöte

Julfest

2
December

Den 10 november kommer vi att anordna ett föreningsmöte någonstans
i Göteborg. Tema för mötet blir den
mentala sidan av njursjukdomen. Fokus ligger ofta,
i dagens sjukvård, på att alla blodprovsvärden är bra.
Hur en patient mår mentalt kommer ofta i andra hand.

Den varma sommaren börja lida
mot sitt slut och det är dags att
planera årets julbord för våra medlemmar.

Vi vill även att anhöriga kommer och delar med sig
av sina erfarenheter, eftersom det inte bara är den
njursjuke som påverkas mentalt.

Det är ett bra tillfälle att passa på och fråga vad Njurförbundet Västsverige gör för sina medlemmar eller
utbyta erfarenheter med varandra.

Vi kommer att bjuda in en mental coach
för att leda samtalen och vi återkommer
med plats och tid.

Mer information kommer
i nästa Nyhetsbrev

Boka därför in söndagen den 2 december kl 13.00
för julbord på restaurang Matsmak i Göteborg.

Njurförbundet Västsverige • Slottsskogsgatan 12 • 414 53 Göteborg
031-338 01 08 • vastsverige@njurforbundet.se • Bankgiro: 5984-4241

Höstmöte i Skaraborg
Skaraborgsgruppen Njurförbundet Västsverige bjuder in till höstmöte.
Vi träffas 18:00 onsdag 10:e Oktober, Insikten 2 plan 2 (entréplan) Sjukhuset i Skövde. Gun-Britt Lindqvist,
tandhygienist Sjukhustandvården föreläser om tandhälsa. Håkan Andersson psykiatriker från Broddetorp
berättar om episoder ur sitt liv. Anmälan senast 28/9 till Karin Green 070-8225449 eller Marie Norberg 0736308803 (gärna via sms). Separat inbjudan kommer också skickas ut till medlemmar i området.

Donationsveckan
Eftersom vi i år anordnar Nationella Njurkonferensen precis innan Donationsveckan har vi inte möjlighet att
ha aktiviteter på stan under denna vecka. Initiativ från medlemmar kommer givetvis stödjas efter bästa förmåga.

Merkostnader för bloddialys i hemmet efter 65 år
Vi har under många år jobbat med att patienter över 65 år ska få ersättning för extra kostnader som uppstår när
man börjar köra dialys i hemmet. Nu har Regionfullmäktige i Västra Götaland beslutat att alla som börjar köra
bloddialys i hemmet efter man fyllt 65 år ska få ersättning av regionen. Beslutet ger en ersättning på1 100 kr per
månad, där personlig merkostnad inte finns för avfall/sopor och vatten och 2 200 kr per månad, där personlig
merkostnad finns för vatten och avfall/sopor. Vi får jobba vidare så att detta ska gälla alla typer av dialys i hemmet.

Dialyssituationen i Västsverige
Under lång tid har vi följt situationen inom dialysverksamheten i regionen och vi tycker inte det fungerar bra.
Vi har tyvärr varit med om nedläggningen av dialysen i Strömstad och tycker det tar för lång tid att få fram en ny
lösning. Vi har därför i en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR begärt att få ett möte så snart som
möjligt med de politiska ansvariga. Vi vill se en ny dialysenhet som har en driftsform som garanterar att enheten
inte kommer att stängas under perioder pga personalbemanning. Vi hoppas på att få en tid för detta möte snart.

Broschyr om Njurförbundet Västsverige
Vi kommer ta fram en ny broschyr där vi presenterar Njurförbundet Västsverige. Tanken är att vi ska kunna dela
ut den när vi är ute och presenterar oss i olika sammanhang. Självklart kan du som medlem också använda dig
av denna när du vill hjälpa oss att värva nya medlemmar. Fr o m oktober kommer den finnas tillgänglig och kan
fås genom att kontakta vårt kansli.

Njurförbundets webshop
Höstens högtider närmar sig och varför inte köpa lite gåvor på http://njurforbundetwebshop.se/
YOU&ME KOLLEKTIONEN är designat av Pamela Lindgren Designer MFA.
All vinst går direkt till Njurförbundet.

TEMAKVÄLLAR på Sahlgrenska i vår
På temakvällarna är alla välkomna. Det kommer finnas
olika typer av vårdpersonal på plats som man kan ställa sina frågor till. Njurförbundet Västsverige kommer
vara tillgängligt under hela kvällen. Vi kommer att göra
en presentation av vad vi gör och vi är tacksamma om
ni har något specifikt som ni vill att förbundet ska göra
för våra medlemmar.
Tid:

Kl. 17:00-20:00

Plats:

SU/Sahlgrenska

Lokal:

Hjärtat. Ligger på vänstrasidan
på botten plan.

Datum...

Torsdag 27/9

Bromsa din njursvikt

Torsdag 4/10

Dialys

Torsdag 11/10 Att ge en njure, om njurdonation
Torsdag 18/10

Transplantation

Anmälan... Anmälan sker via epost till
vastsverige@njurforbundet.se
alt. till Njursviktssköterska
OBS!!! Telefon: 031-342 77 64
Kansli: 031-338 01 08
Obligatorisk anmälan så att vi
kan meddela ev. förändringar!

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

