Med Njurföreningen i Kalmar Län
Plats: Hotell Corallen, Gröndalsgatan 35, Oskarshamn
Dag: Lördagen den 23 mars 2019
Tid: Klockan 12.00
Mötesordförande är Mathias Karlsson från Oskarshamn.
Vi bjuder på lunch. Om det är någon som har specialkost vänligen meddela detta tillsammans
med anmälan till Rose-Marie (epost: mia@litbo.org tele: 0737 75 97 96).

Sista anmälningsdagen är den 15 mars 2019.
Samtliga möteshandlingar finns på plats.
Om det är någon medlem som vill skriva en motion vill vi ha dessa senast den 15 mars 2019,
de skickas till Rose-Marie (mia@litbo.org).
Om det är någon som vill vara med i styrelsen kontakta Valberedning,
Anders Bergman (0705 80 73 23) senast den 15 mars 2019.
Varmt välkomna.
Styrelsen

Njurföreningen i Kalmar firar i samband
med årsmötet sin ettårsdag.
Efter mötet bjuder vi därför på tårta.

INFORMATION FRÅN HÖSTEN 2018 OCH VÅREN 2019
Njurförbundets 11:e Nationella Njurkonferens hölls den 5 oktober i Göteborg.
Det var många intressanta föreläsningar på programmet, däribland en föreläsning om
barn till föräldrar med kroniska sjukdomar, njurtransplantationer till äldre njursjuka
samt information om hur patienterna skall få mer inflytande i sin egen vård.
Den 10:e november var det medlemsmöte i Västervik.
Omkring 20 medlemmar fick där en rundvandring
på den nya Njur- och Dialysavdelningen.
Det hela avslutades med smörgåstårta och lite
information från styrelsen.

Vi, och övriga femton lokalföreningar,
deltog i Njurförbundets Ordförandekonferens i Stockholm (24/11).
En viktig fråga som diskuterades var
anhörigfrågan, hur deras liv påverkas
av en anhörig som drabbas eller
behandlas för sina njurproblem.
Vi har varit inbjudna till Njurenheten i Kalmar (11/12) för att diskutera frågan om att det
skall bildas ett Njurråd för att öka samarbetet mellan de tre sjukhusen och primärvården.
Mötet upplevdes som mycket positivt från båda sidor och ett nytt möte planeras senare
under våren.

Njurföreningen i Kalmar Län överlämnade
(18/12) även i år julgåvor till Njur- och
Dialysmottagningarna i Kalmar, Oskarshamn
och Västervik.

I mitten på februari (16/2) skickade vi två skrivelser till Region Kalmar Läns Funktionsråd
angående Färdtjänst för dialyspatienter, som ett flertal medlemmar anser fungerar dåligt i
länet, samt en önskan om att det skulle finnas fler TV-kanaler på sjukhuset för patienter som
genomgår dialys.
Njurförbundet firar sitt 50-års jubileum den 11:e Maj i Stockholm.
Dagen därpå håller de sitt årsmöte.
Vi har från vår sida skickat ett flertal motioner som vi hoppas skall få positivt gensvar.

Nästa medlemsmöte kommer att hållas den 19 maj 2019 i Kalmar.
Väl mött och HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till vårt Årsmöte!
Rose-Marie Arnviken-Litbo
Vice ordförande, Informationsansvar
Njurföreningen i Kalmar Län
Bankgiro: 5128–7308

