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En hälsning från vår ordförande
Kära medlemmar!
Detta världsomspännande virus håller oss alla hemma i någon form av karantän. Aldrig har vi upplevt
något liknande.
Vi i Njurförbundet hoppas verkligen det är bra med dig och dina närmaste och att vi snart kan träffas
igen. Som du vet har vi skjutit upp vårt årsmöte och vi återkommer en tid innan det blir av.
På njurförbundet.se finns information, men i övrigt hänvisar vi till de officiella källorna vad gäller
viruset.
Ta väl hand om dig, här kommer lite att läsa för dig i form av vårt Nyhetsbrev.
Varma hälsningar
Anders Olsson
Ordförande
Njurförbundet Västsverige

Vår medlemsenkät engagerade många
Sammantaget fick vi 227 svar på vår medlemsenkät
tidigare i år. En enkät som denna gång bara gick ut
till er som vi har mailadress till. Enkäten besvarades
av ungefär lika många män som kvinnor.
Något som gladde oss är att hela 93,7 % läser vår
medlemstidning Njurfunk och att 74 % av er läser vårt
eget Nyhetsbrev. Av er som läser Nyhetsbrevet tycker
80 % att det är bra eller mycket bra.
När vi frågar vilka aktiviteter ni önskar mer av är
svaren tydliga. Resor och utflykter lockar bara 17 % av er medan information om pågående forskning
om njursjukdomar och transplantation lockar hela 67 %. Forskning om nya behandlingsmetoder lockar
27 %.
På frågan om vad du tycker är viktigast att din regionförening arbetar för svarar 73 % att påverka
sjukvården och sjukvårdspolitikerna. Rådgivning till er medlemmar får 17 %.
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Till sist frågade vi hur du vill ha informationen från
Föreningen? Här är vi fortfarande i ett kluvet
landskap. Såväl e-post som papper får 32 % medan
enbart e-post får 34 %. Uppenbarligen skaffar fler
och fler mail, men vår policy att viktig information
alltid går ut på papper verkar få råda ett tag till.
Hälften av er som svarade är över 65 år medan den
andra halvan är mellan 31 – 65 år.
Vi tackar så väldigt mycket för ert engagemang och
vi återkommer säkert med andra frågor som vi vill
stämma av med er.

Hur påverkas vården av Covid-19?
För att få en bild av hur vården fungerar för våra medlemmar i dessa kristider skickade vi ett mail med
frågor till avdelningarna runt om i vår region. Av förklarliga skäl har vi inte fått svar från alla, men med
hjälp av de svar vi fått har vi ändå en ganska bra bild av hur väl allt verkar fungera.
Vi skickade ut mailet den 25 mars och det var
frågor som handlade om hur corona-viruset
påverkade verksamheten och i första hand på
dialysavdelningarna. Där finns framför allt
patienter över 65 år och som ofta har fler
sjukdomar än njursjukdom. Äldre med
existerande sjukdomsbild är ju den största
riskgruppen och därför befarade vi att det skulle
vara många som drabbats.
På svaren kan vi konstatera att den farhågan
verkar vara fel. Väldigt få dialyserande har
uppvisat symptom. Samma gäller för personalen, men som en försiktighetsåtgärd har alla som visat
minsta förkylningssymptom stannat hemma från jobbet. Detta har inneburit att övrig personal fått
jobba väldigt mycket och även hoppat in på lediga dagar. All vårdpersonal är värd sin vikt i guld, men
för dialyserande blir de extra viktiga och vi är oerhört tacksamma för deras fantastiska jobb, som alltid.
Många besök på njurmottagningarna har gjorts via telefonkontakter istället och vissa har även anslutit
sig till ”mitt vårdmöte” så att man kan få bild- och ljudkontakt.
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Även sjukresor har påverkats på så sätt att ensamresor har blivit standard. Extra skönt för dem som
måste åka till sjukhuset flera gånger i veckan.
Personalen på mottagningarna förstår att oron är stor hos patienterna och vill skicka med
några råd:
 Var trygga – var lugna – Vi gör allt vi kan!
 Covid-19 är inte en luftburen smitta utan
smittar endast vid symptom och
nysningar/hostningar
 Gå ut i friska luften – håll avstånd
 Be någon anhörig handla mat och hämta ut
mediciner åt er
 Håll er uppdaterade med information från
Folkhälsomyndigheten och på 1177.se

Njurförbundet skickade påskkorgar
För att visa vår
uppskattning till personal
inom sjukvården som gör
sitt yttersta för att hjälpa
våra medlemmar tyckte vi i
styrelsen att de borde
uppmuntras.
Därför har vi levererat
påskkorgar till dialyser och
njuravdelningar i regionen.
En liten, men
förhoppningsvis uppskattad
påskgåva.
Stort tack till PwC,
www.pwc.se, för hjälpen
med leveranserna och
Helena på kansliet som
samordnade allt.

NYHETSBREV FRÅN NJURFÖRBUNDET VÄSTSVERIGE

Nr 2

202o

Njurförbundets verksamhet påverkas
Vi hade planerat att göra en aktivitet på Världsnjurdagen den 12
mars i Femman-huset i Göteborg. Då skulle vi ta blodtryck och
informera allmänheten om Njurförbundet.
På grund av rådande restriktioner fick vi ställa in detta med kort
varsel. Samma gäller vårt årsmöte. Skillnaden är att årsmötet är
framflyttat och i dagsläget kan vi inte säga när det kommer att
genomföras.
Vi återkommer under våren/sommaren med ett nytt datum. Som övriga samhället har vår verksamhet
satts på sparlåga, men vi försöker följa utvecklingen och hur den påverkar oss njursjuka. Vi kommer i
möjligaste mån sprida vidare den viktigaste informationen vi får. Det kommer bli genom sociala
kanaler och hemsidan som vi kan göra detta.

Om årets Nationella Njurkonferens 2020
Årets Njurkonferens som arrangeras av oss i Njurförbundet Västsverige är den 12:e i ordningen. Många
gånger har vi varit osäkra över olika detaljer, men aldrig har osäkerheten varit så stor som i år 2020.
Under vintern har vi arbetat fram ett mycket spännande program under rubriken ” NY
NJURFORSKNING INGER OSS HOPP”. Vi vet att ni medlemmar är intresserade av framtiden
och av kommande lösningar för oss njursjuka. Det är just det vi planerar att berätta om.
Emellertid lever vi alla i någon form av karantän och det påverkar våra planer för konferensen 2020.
Ingen kan svara på när det här är över, om när ni vågar resa och om när ni vågar samlas igen.
Senast den 1 juni har vi bestämt att ta ett beslut. Detta för att inte råka ut för avbokningskostnader och
för att hinna med de sista månadernas planering. Och vi kommer att låta er få besked.
Just nu planerar vi för att vi alla skall ses den 2-3 oktober 2020 i Wallenbergs Konferens Center i
Göteborg. Vi får alla hålla tummarna.
På www.njurkonferens.se kommer vi löpande att lägga ut programmet och annan information.
Anders Olsson
Anders.olsson@njurforbundet.se
0702-980 556

