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Nu går vi in i sommaren, den efterlängtade
Våren försvann i ett huj och nu knackar sommaren på dörren. Det verkar bli
en mer normal sommar i år med ömsom sol och ömsom regn.
Vi i Njurförbundet Västsverige kan summera ett ganska aktivt första halvår,
med publikaktivitet om tidig upptäckt av njurbesvär i Nordstan, Göteborg.
Nu ser vi fram emot en stunds vila sen återkommer vi med nya aktiviteter för
dig under hösten.
Vi kommer att uppmärksamma dig som är Anhörig eller Närstående och vi
kommer att berätta om vår forskning på njurar och inom transplantation.
Vi önskar dig en riktigt skön sommar, så ses vi!
Anders Olsson
Ordförande Njurförbundet Västsverige
0702-980 556 eller anders.olsson@njurforbundet.se

Blommigt årsmöte i vår förening i Borås
Den 23 mars träffades vi på Annelundsvillan i Borås för det årliga
Årsmötet!
Det var stor uppslutning med 48 deltagare. Flera av oss åkte tillsammans
med buss från Göteborg, vi startade sedan med fika och fralla.
Under årsmötet beskrev bland annat ordförande Anders Olsson och kassör
Björn Severinsson det gångna året samt redovisade ekonomin som är god i
föreningen.
Vi diskuterade sedan det kommande året och medlemmarna kom med
goda förslag kring aktiviteter samt hade olika frågor om dialysverksamheten i regionen.
Till lunch serverades en ovanligt god fiskrätt och efter lunchen fick vi höra
en intressant föreläsning om orkidéer och odling från Arne Kastberg. Arne
berättade bland annat att det är en mycket svår syssla ta hem fröer från
utlandet och odla orkidéer kommersiellt som till exempel kräver steril utrustning och laboratorium. Han har dock gjort detta i många år och experimenterat fram många olika
färgkonstellationer av den populära brudorkidén Phalaenopsis.
Mötet avslutades med kaffe och utlottning av ett antal orkidéer.
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Förslagslådan tillbaka

Vi blir fler i vår förening

Detta för att du på ett enklare ska kunna dela med dig av dina idéer och tankar till oss i styrelsen. Vi
tar tacksamt emot alla förslag som kan göra vår verksamhet bättre.
Gå in på njvs.njurforbundet.se och leta upp Förslagslåda i menyraden. Närdu klickar på den kommer
du till en sida med en textruta. Där skriver du in vad du vill ha sagt och sedan trycker du på knappen
SUBMIT. Då kommer ett mail skickas till vårt kansli med den text du skrivit. Detta är helt anonymt så
vill du att någon kontaktar dig måste detta skrivas ut tydligt.

Glädjande nog kan vi summera positiva siffror när det gäller medlemsantalet i vår förening för 2018.
För kalenderåret så fick vi 94 nya medlemmar, 34 medlemmar avled under året samt 5 stycken har
inte betalt medlemsavgiften.

425 000 kronor till forskning om njurtransplantationer
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond, kallad Gelinfonden, har sedan 1981 årligen delat ut
bidrag till forskningsprojekt inom transplantationsområdet.

Är dina kontaktuppgifter uppdaterade?
Eftersom vi inte har automatisk uppdatering av vårt medlemsregister behöver din hjälp. Har du bytt
telefonnummer eller bostadsadress efter att du blev medlem vill vi att du skickar in dessa uppgifter
till oss. Du kan antingen skicka ett mail till vastsverige@njurforbundet.se eller skicka ett kort till
Njurförbundet Västsverige Slottsskogsgatan 12 414 53 Göteborg.

Medlemsmöte om att resa som njursjuk
Lördagen den 6 april var 15 medlemmar samlade på Dahlheimers hus för att prata om hur det är
att resa som njursjuk. Några hade massor av erfarenhet, vissa mindre och några ingen erfarenhet.
Berättelser om resor runt hela världen blandades med frågor om hur man t.ex. löser problemet med
glömd medicin. Det blandades prat om att resa med påsdialys, vara på VM för transplanterade,
skidresa i fjällen och om gästdialys i Sverige. Vi tror att alla som deltog fick med sig något användbart
hem.

Lars-Erik Gelin (1920 – 1980) var innehavare av den första professuren i transplantationskirurgi i
Sverige och en nationellt och internationellt banbrytande forskare inom transplantationsområdet.
1965 utförde professor Gelin den första njurtransplantationen i Göteborg och utvecklade under
1970-talet transplantationsverksamheten på Sahlgrenska till en av de ledande i världen. LarsErik Gelin avled 1980, nyss fyllda 60 år. 1981 grundades Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins
Minnesfond på initiativ av Njurförbundet Västsverige. Stiftelsen utdelar årligen mellan 500
000 kronor till en miljon kronor till forskning och stipendier inom transplantationsområdet.
Se mer på www.gelinfonden.org, där det även finns ett intressant reportage från SVT 1968 om
transplantationsverksamheten på Sahlgrenska och om Lars-Erik Gelins verksamhet http://
gelinfonden.org/lars-erik-gelin/ .

Den senaste utdelningen från Gelinfonden enligt nedan:

Att ge sig ut på resa trots njursjukdom är något som borde vara en självklarhet och rättighet för
oss. Tyvärr är situationen något begränsad i Sverige idag men Njurförbundet försöker på olika viss
påverka i en positiv riktning. Det viktigaste är att ni som medlemmar efterfrågar gästdialys och kräver
er rätt att få resa.

Helena Genberg – Medicine doktor, Karolinska

Universitetssjukhuset, Patientområde transplantation
”Blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer
med njurar från avlidna donatorer.”
Erhållet forskningsbidrag 150 000 kronor

Stort intresse i Nordstan för blodtrycket under Njurveckan i mars.
Under Njurveckan i mitten av mars arrangerade
Njurförbundet Västsverige tillsammans med
Njurmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
blodtryckstagning och information om tidig
upptäckt av njursvikt i Nordstan, Göteborg.
Intresset var stort och vi tog över 400 blodtryck.
De flesta hade bra tryck men några hänvisades till
sin vårdcentral och en skickades till akuten med
alldeles för högt blodtryck.
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Gabriel Strandberg – Läkare, Kliniska vetenskaper,
Malmö, Lunds universitet
”Aktivering av det medfödda immunförsvaret
och dess inflytande på cellrekrytering vid
organtransplantation.”
Erhållet forskningsbidrag 100 000 kronor
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Anette Lennerling – – Med dr, docent, leg. Sjuksköterska,
Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset
”Hälsolitteraracitet hos patienter med terminal
njursvikt och efter njurtransplantation.”
Erhållet forskningsbidrag 100 000 kronor

Helen Erlandsson – Specialistläkare, Karolinska Institutet
”Kliniska biomarkörers association med hjärtkärlsjukdom och död hos njurtransplantation
recipienter med levande donatorer.”
Erhållet forskningsbidrag 75 000 kronor

För mer information kontakta ordföranden Håkan Hedman, telefon 070-718 16 70
alt. hakan@famhedman.se.
Kansli:
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Slottsskogsgatan 12, 414 53 GÖTEBORG, Tel. 031-338 01 08, info@gelinfonden.org

Stiftelsen
Professor Lars-Erik Gelins
Minnesfond
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