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Bästa medlemmar i Njurförbundet Västsverige!
Håll ut i er karantän. Vi hoppas alla att den
successivt skall avta och att vi kan umgås med
varandra fullt ut.
Trots långsamt bättre tider har vi, med hänsyn till
er, skjutit fram vår Nationella Njurkonferens ett
halvår. Vi har ett riktigt bra program, bl a om aktuell
forskning (vi vet att ni gillar det!). Nytt datum är den
16 - 17 april 2021. Senaste nytt finns alltid på
www.njurkonferens.se.
Nu önskar jag er en skön sommar, och var rädd om
er. Vi hörs i slutet av sommaren.
Anders Olsson
Ordf i Njurförbundet Västsverige
anders.olsson@njurforbundet.se

Hur påverkas vården av Covid-19 - Uppföljning
Nu har det gått två månader sedan vi gjorde första undersökningen av hur vården i vår region påverkats
av coronaviruset. Nu har vi tagit kontakt med dialysavdelningarna igen och ställt liknande frågor.
Generellt kan man säga att det är ett mindre antal patienter som
smittats än vad som befarades från början. Tyvärr är det några
dialyserande som avlidit, men även här är siffran ganska låg.
Vårdpersonal har också konstaterats smittade, men det har inte
påverkat verksamheten i den utsträckningen man befarade.
Det rapporteras också om bra tillgång till skyddsutrustning samt
att man följer alla riktlinjer som tas fram.
Som alla förstår kommer det inte erbjudas gästdialys i sommar. Dels pga att personalen är hårt
ansträngd, men framförallt är det Folkhälsomyndighetens sena ändringar av reserestriktionerna som
gjort det svårt för alla att planera. Som vi vet är gästdialys svårt att få på kort varsel, men ni som vill resa
ska inte tveka att kontakta en klinik. Ni kanske har tur. Personalen brukar göra sitt yttersta för att hjälpa
till.

Årsmöte den 5 september 2020
Vi kommer att hålla vårt årsmöte lördag den 5 september 2020. Tanken är att ha ett fysiskt möte i
Dalheimerssalen som är den största konferenslokalen på Dalheimers Hus i Göteborg. Där möblerar vi
så rymligt det bara går. Någon lunch serveras inte, men det kommer att finnas ankomstfika och fralla för
den som vill. Tillsammans med detta Nyhetsbrev bifogas även kallelsen för årsmötet. Välkomna!
Skulle vi pga rådande omständigheter inte kunna träffas för att ha ett årsmöte kommer vi hitta en digital
lösning. Detta är givetvis något vi hoppas slippa, men kan vara enda chansen att kunna genomföra ett
årsmöte på.

Intervju med Jennie Lönnbro Widgren och Per Lindnér
Coronapandemin bland njursjuka
Föreningen har frågat
verksamhetscheferna Jennie Lönnbro
Widgren och Per Lindnér vid
Njurmedicin respektive
Transplantationscentrum på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)
hur verksamheten har påverkats av
coronapandemin.
Situationen på Njurmedicin
Ett mindre antal dialyspatienter har
insjuknat i covid-19 vid
dialysmottagningarna i Göteborgsområdet.
Några dialyspatienter har avlidit till följd av
covid-19. Även personal vid Njurmedicin har
insjuknat i covid-19. Ingen har blivit smittad
genom kontakter inom verksamheten utan det
har skett via anhöriga och andra
smittspridningsvägar.
Alla smittade dialyspatienter i Göteborg får
dialys på SU/Östra där dialysmottagningen
ligger i samma byggnad som infektionskliniken.
Vid dialysmottagningen på Östra har en särskild
avskild enhet iordningsställts för patienter som
smittats av covid-19.
Behov av dialys har inte inneburit hinder
att få intensivvård och respiratorbehandling.
Det finns inga sådana interna prioriteringar
utfärdade på SU så som det fanns under en
period på Karolinska Universitetssjukhuset i
Stockholm.

Njurmedicin har fått ett utökat uppdrag
på grund av pandemin och genom att många
patienter på IVA även drabbas av akut njursvikt
och behöver dialys. Flera patienter har
kvarstående njursvikt och behöver under en
period fortsatt dialys efter IVA-vården. Den
ansträngda situation som för närvarande råder
på Njurmedicin har inneburit att dialyspatienter
har fått byta enheter under den pågående
pandemin.
Besöken på Njurmottagningen har blivit
färre på grund av smittorisken och kontakterna
med läkare och annan personal sker mestadels
genom telefon och digitala möten.
Situationen på Transplantationscentrum
Patienter från flera regioner transplanteras
på SU och Transplantationscentrum är det
största centrat i landet. Patienter inom SU:s
upptagningsområde är inte lika hårt drabbade
av covid-19 som patienter boende inom
Mälarområdet och i Stockholm.
Ett fåtal njurtransplanterade har insjuknat
i covid-19 och det finns njurtransplanterade i
landet som har avlidit. Det pågår ett
forskningsprojekt vid kliniken där man gör en
kartläggning
hur
covid-19
drabbat
transplanterade.
Njurtransplantationer
med
avlidna
donatorer har inte påverkats i större
omfattning. Antalet organdonationer brukar
normalt variera mellan perioder och år. Maj
månad i år var exempelvis jämförbar med året
innan.

Njurtransplantationer
med
levande
donatorer har i princip legat nere under tre
månader vilket innebär att kön ökar och
väntetiden förlängs. Barn är alltid prioriterade
och två barn har transplanterats med levande
donatorer under den senaste tiden. Beroende på
situationen på IVA hoppas man kunna starta
upp igen med ett par transplantationer med
levande donatorer under juni och därefter i
september.

Budskap till våra medlemmar:
Pandemin är inte över än och vi alla i
samhället måste ta vårt ansvar för att
minska smittspridningen. Följ mycket
noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
2020-06-06/Håkan Hedman

Nya patienter sätts upp på väntelistan och
väntetiden kan komma att bli längre, speciellt
för dem som ska transplanteras med en levande
donator.
Njurtransplanterade räknas som
riskgrupp så länge som studier inte visar
något annat. Det kommer att genomföras flera
forskningsstudier där transplanterade jämförs
med motsvarande grupper bland
normalpopulationen.

650 000 kronor till transplantationsforskning
GelinStiftelsen är en
fristående
forskningsstiftelse som
ingår i föreningens
verksamhet. Ändamålet är att
samla in pengar som delas ut
till forskning som rör
njurtransplantationer. Sedan
stiftelsen grundades 1981 har
den bidragit med cirka 14
miljoner kronor till transplantationsforskning.
Stiftelsen har sitt namn efter Lars-Erik Gelin som var professor i
transplantationskirurgi och grundare av Transplantationscentrum på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset under 1960-talet. Han avled i juni 1980 och GelinStiftelsen
grundades då på initiativ av Njurförbundet Västsverige. Se mer på hemsidan www.gelinstiftelsen.se.

Den 19 maj i år beslutade GelinStiftelsen att dela ut 650 000 kronor till fem olika
forskningsprojekt:
Galina Travnikova
Sahlgrenska Akademin
150 000 kronor

Kärlfunktion i transplanterade njurar efter
okontrollerad hjärtdöd och organdonation.

Hannes Olauson
Karolinska institutet
150 000 kronor

Targeting ischemia-reperfusion injury in kidney
transplantation.
Ischemi-reperfusionsskada vid njurtransplantation

Mårten Segelmark
Lunds Universitet
150 000 kronor

COVID-19 hos njurtransplanterade i Sverige

Annika Wernerson
Karolinska Institutet
150 000 kronor

Molekylära studier för att kartlägga patofysiologi
vid njurtransplantation.

Per Brandström
Sahlgrenska Akademin
100 000 kronor

Improved drug adherence in adolescents by
selfmanagement.
Förbättrad läkemedelsförståelse hos ungdomar
genom självbehandling

Kansliet har sommarstängt
Under sommaren kommer vårt kansli vara stängt vecka 29 – 32 (13 juli – 7 augusti). Under den tiden
kommer vår telefonsvarare, 031-338 01 08, vara igång och lyssnas av med jämna mellanrum. Vi kommer
också att hämta posten en gång i veckan och vår e-post: vastsverige@njurforbundet.se bevakas också.
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