Bästa medlem!
Sommaren fortgår och vi hoppas att du har möjlighet att njuta av väder och aktiviteter, allt
efter just din förmåga. Som du kan läsa nedan i rapporterna har styrelsemedlemmar varit
aktiva i sina försök att på olika sätt få tillvaron bättre för oss njursjuka. Vi hoppas att
ansträngningarna bär frukt, åtminstone på sikt. Men först lite mera lättsamt:
INBJUDAN TILL MEDLEMSTRÄFF DEN 31 AUGUSTI .
Njurföreningen i Kalmar Län
välkomnar dig att vara med på
en medlemsträff med både
kulturella inslag och god mat!

Program:
• Kl 11.00-12.00 Vi besöker Greta Garbo-muséet i Högsby. Laila och Rune Hellkvist
kommer att guida oss. Läs gärna om museet på www.garbosallskapet.se.
• Kl 13:00 Lunchbuffè, inklusive efterrätt och kaffe, på Staby Gårdshotell. Vi har i
pausen före lunch tid för förflyttning och ett kortare medlemsmöte.
Plats:
Greta Garbo-museet, Storgatan 26 i Högsby.
Staby Gårdshotell, Skvadronvägen 1 A i Högsby (tel 0491 280 20).
Kostnad:
Föreningen bjuder medlemmar på inträdet till museet (30 kr) samt maten på Staby
Gårdshotell (300 kr). Icke medlemmar är också varmt välkomna, men betalar då fullt pris.
Anmälan:
Senast den 23 augusti till Rose-Marie Arnviken-Litbo per maiL: mia@litbo.org alternativt till
Christer Andersson per telefon 073 953 00 21 eller mail, christer.larsg.andersson@gmail.com.
OBS! Informera vid anmälan om du önskar specialkost och om du önskar samåka. Om
möjligt försöker vi hjälpa till med att förmedla kontakt för samåkning.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
INFORMATION OCH RAPPORTER
Den 7 maj hölls i Stockholm den första Patientriksdagen. Vår vice ordförande
Rose-Marie Arnviken-Litbo representerade Njurförbundet. Dagens fokus var att sätta
patientens röst i centrum, hur Patientlagen fungerar och patientnämndens roll. En hel del
kritik framfördes, bland annat att läkarnas tidsbrist ger patienten mindre utrymme, viss
kunskapsbrist vad gäller Patientlagen, och att patientnämnden inte alltid fungerar på bästa sätt
för de som önskar framföra klagomål om vården.

Den 11 maj firade Njurförbundet 50-årsjubilem, på Sånga Säbys konferensanläggning på
Ekerö. Representanter från regionförbunden med flera inbjudna gäster samlades för att fira
detta. Vår förening representerades av delar av styrelsen, dvs Claes Molldén, Rose-Marie
Arnviken-Litbo samt Essie Zetterberg. Den Svenska Flaggan delades ut till förbundet, som ett
resultat av att Rose-Marie tagit initiativ till ansökan hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag.
På fotot: våra representanter Rose-Marie,
Claes och Essie samt Kattis Ahlström.

Jubiléet följdes upp med förbundsstämma dagen efter, den 12 maj. Rose-Marie ArnvikenLitbo blev där omvald som förbundsledamot för ytterligare två år. Förbundsstämman, med 37
valda ombud, beslutade om en verksamhetsplan med bl a ökat fokus på medlemmar med
njursvikt, närstående och unga, satsningar på organdonation, egenvård vid dialys samt
gästdialys. Rose-Marie, Claes Molldén och Essie Zetterberg var ombud för vår förening.
Den 17 maj arrangerades FOKUS patient 17 i Stockholm. Rose-Marie Arnviken-Litbo ,
representerade även här Njurförbundet. FOKUS patient 17 är en ny mötesplats för intresseoch patientorganisationer, politiker m fl som är intresserade av ökad patientmakt och ökad
kunskap för bättre hälsa och vård. Dagen handlade just om ökat patientinflytande,
läkemedelsanvändning, akutvården samt bemötande i vården.
Den 17 maj hölls ett medlemsmöte i Kalmar. Vår ordförande Claes Molldén
höll i trådarna för mötet och apotekare Lina Hellström gav olika typer av
information kring våra mediciner. Smörgåstårta avnjöts. På fotot ser ni Lina
Hellström och Claes.

I juni månad bjöd vår förening dialysavdelningarnas personal i Kalmar,
Oskarshamn och Västervik på tårta, som ett tack för deras viktiga vårdinsatser.
På fotot visas tårtätare i Oskarshamn.

Fylligare information om flertalet av ovanstående aktiviteter hittar du om du söker vår
regionförening på Njurförbundets hemsida.
Medlemsavgiften är 250 kr för vuxna och 50 kr för barn och ungdomar upp till 18 år.
Inbetalas till Njurförbundets bankgiro. Anmäl gärna via förbundets hemsida.
Eventuella gåvor och sponsring till vår förening Njurföreningen i Kalmar län inbetalas till
dess bankgiro nr 5128-7308.
Styrelsen önskar Er alla en fortsatt fin sommar!
/Ann-Cristin Jönsson

