NJURFÖRENINGEN I KALMAR LÄN

Bäste medlem!
Förra året var ett mycket bra år för vår förening, vi har exempelvis fått flera nya medlemmar och vi
har nu totalt 72 medlemmar och föreningen blomstrar sakta. Vår förhoppning och vision för 2020 är
att fortsätta att försöka göra intressanta och viktiga saker men även att växa mer. Med tanke på
vårens intåg är det är dags för en uppdatering av vad vi erbjuder för verksamhet under vårsäsongen.

INFORMATION OCH RAPPORTER.
Under vecka 45 den 2-6 november var
Njurföreningen ute i Kalmar Län och
informerade om Donationsveckan. Essie
Zetterberg var på Västerviks sjukhus och RoseMarie var på Linnéuniversitetet i Kalmar och i
centrala Kalmar. Under denna vecka fick vi
mycket uppskattning från borde allmänheten
och sjukvårdspersonalen.

Den 28/11-19 var Claes Mollden och Rose-Marie Arnviken-Litbo inbjudna till Njurrådet på
Njurmottagningen. Det är en mycket viktig del av Njurföreningens arbete att ha ett gott samarbete
med personal och Njurenheten för att kunna försöka att förbättra njursjukvården.

Den 30:e november avslutade njurföreningen årets medlemsträff med att inbjuda till en trevlig
jullunch och en guidad visning av Jenny Nyströms "Tomtar och troll" på Kalmar läns museum. Hela
evenemanget var mycket uppskattat av de omkring tjugo medlemmarna som närvarade.

Under december (17/12) månad lämnade vi från Njurföreningen vår traditionella julgåva till vår
fantastiska sjukvårdspersonal på våra tre sjukhus. De gör ett fantastiskt arbete och har ett mycket
bra bemötande.

Vi från Njurföreningen i Kalmar Län vill även passa på att gratulera Västerviks sjukhus som har utsetts
till Sveriges bästa sjukhus 2019, det är fjärde gången de har fått denna utmärkelse. De har bland
annat bästa vård inom njursvikt. (se Västerviks tidning den 17/1-20; Dagensmedicin.se den 22/1-20)

NYTT FRÅN FÖRBUNDET.
Njurförbundet har fått en ny medarbetare Patricia Scinyovszky, som är Administrativt ansvarig.
Njurföreningen i Kalmar Län vill gärna informera om att det finns en bra Barn- och Föräldragrupp,
samt en Ungdomsgrupp, som har trevliga aktiviteter och träffar. Kontakta gärna deras verksamhet
via deras kontakt information på Njurförbundets hemsida.
Medlemsresan med Njurförbundet går i år till Mallorca i Spanien den 8-22 september, för vidare
information om resan se Njurförbundets hemsida.
Världsnjurdagen infaller i år den 12 mars. Varje Njurförening kommer att anordna någon form av
evenemang i sitt område den dagen. Vi kommer att finnas på sjukhusen för att informera om detta.

Nästa medlemsmöte är den 14 mars i samband med att vi har årsmöte i Oskarshamn (se inbjudan).
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Styrelsen för Njurföreningen i Kalmar Län
Rose-Marie Arnviken-Litbo (Informationsansvarig) mia@litbo.org 0737 75 97 96

