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Föreningsmöte med tema forskning
Du som är medlem i vår förening är varmt välkommen på en medlemsträff –
denna gång med tema njurforskning.
Lördagen den 26 oktober mellan kl 12.00 -16.00 på Dalheimers hus. Slottsskogsgatan 12, Göteborg.
Program
12.00
13.00
13.45
15.15
16.00

Lätt lunch. Vår ordförande Anders Olsson hälsar välkommen
Aktuellt från Njurförbundet Västsverige. Höstens aktiviteter.
TEMA FORSKNING. Vi gästas av två ledande njurforskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset
och från Göteborgs Universitet. Vad är det senaste rönen inom njursvikt, dialys och transplantation.
Möjlighet till frågor och samtal.
Fika och samtal kring framtidsfrågorna för Njurförbundet Västsverige
Avslutning

ANMÄLAN: Mail, vastsverige@njurforbundet.se alt. till telefon: 031-338 01 08.
Sista anmälningsdatum: 18 oktober
Mer info på hemsidan: njurforbundet.se/foreningar/vastsverige
Föreningsmötet är kostnadsfritt.

Njurförbundet Västsverige bjuder in till
ERFARENHETSUTBYTE FÖR ANHÖRIGA
- Vi ser gärna att Du som är Njursjuk / har Njursvikt / Dialyserar eller är transplanterad kommer med din anhörige !
Dag: Lördagen den 23 november 2019 Tid: Kl 11.00 - 16.00 inkl lunch och fika
Plats: Dahlheimers Hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg
ANMÄLAN: Mail, vastsverige@njurforbundet.se alt. till telefon: 031-338 01 08.
Sista anmälningsdatum : 15 november
Mer info på hemsidan: njurforbundet.se/foreningar/vastsverige
Pris 50 kr inkl lunch för medlemmar och 100 kr för övriga. Betalas kontant på
plats alt. via swish 123 114 27 36. Ange ”anhörig träff "och ert namn.
PROGRAM
11.00 Välkomna. Anders Olsson, Ordförande i Njurförbundet Västsverige inleder
11.15 Tina Pajunen, Anhörig. ”Att vara anhörig - mina erfarenheter”
12.30 Lunch
13.30 Anhörigas Riksförbund ”Samhällets stöd” Lena Hultén (prel)
14.15 Gemensamma samtal och erfarenhetsutbyte
Summering och avslutning med kaffe
16.00 Sluttid
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Donationsveckan
Donationsveckan infaller i vecka 45 det vill säga 4–10 november. Cirka 70% av svenska befolkning är positiva till
organ- och vävnadsdonation. Men fler behöver göra sin vilja känd och det är viktigt att vi alla hjälper till att sprida
det budskapet. Vi i styrelsen tittar på olika aktiviteter som vi kan genomföra denna veckan. Vi återkommer med mer
info när allt är planerat.
Medlemmar i föreningen som vill genomföra lokala aktiviteter kan gå
in på livsviktigt.se för att få mer information om Donationsveckan och
hur man kan rekvirera donationskort för utdelning till allmänheten.
Det går också bra att kontakta föreningens kansli för att få hjälp med
aktiviteten.

Snart dags för julbord
Julbord 2019
Vi kommer ha julbord lördagen den 7 december på restaurangen
MATSMAK.
Mer information kommer inom snart samt inbjudan.
Restaurangen har en väldigt mysig miljö och väljer utvalda råvaror för att skapa julens smaker och traditioner. Ta
gärna en titt på deras hemsida www.matsmak.se.

Dialysdimma hos patienter i bloddialys
Det finns gott om studier som visar att personer i bloddialys kan ha problem med att komma ihåg saker. De senaste
studierna försöker ta reda på varför det är så. En studie är utförd i Glasgow i Skottland där 97 patienter ingick. Denna
studie visade genom olika undersökningar att blodets flödeshastighet i hjärnan minskade väldigt mycket under
dialysbehandlingen. De fann även ett samband mellan den minskningen i blodflödet och försämring av kognitiv
funktion. De såg också att ju mer vätska man drar under tiden ju svårare får man med sitt minne. Förhoppningsvis
kommer fler studier som denna och i förlängningen hoppas vi att de kommer fram till en metod som gör att denna
dimma inte uppstår.
Detta innebär att patienten får svårare att ta in information under sin behandling. Detta borde leda till att personal inte
ska informera om viktiga saker under behandling. Du som patient borde alltså kunna få information innan behandling
eller allra bäst dagen du inte har dialys. Viktig information kan alltså bli svår att komma ihåg om den ges under tiden
man får sin bloddialys Det vore också bra om den information som ges vid dialystillfällen också finns i skrift som
patienten kan ta med sig.

Vi blir fler
Det är glädjande att se att vi blir fler och fler medlemmar i vår förening. Vid nyår var vi 762 st och i skrivande stund
är vi 839 st.
Att vi blir fler är viktigt för vårt arbete, speciellt mot politiker och sjukvård. Ju fler vi företräder ju mer får vi att säga
till om. Om du vill vara med och hjälpa till är medlemsvärvning ett av de bästa sätten att öka vårt inflytande.

