INFORMATIONSBLAD NR 3 2020
Kallelse till årsmöte 2020 i Njurförbundet Stockholm Gotland
under ändrade former
Årets årsmöte var som vanligt tänkt att hållas under april månad. Som vi tidigare har meddelat
så tvingades vi, precis som för de flesta organisationer, att senarelägga årsmötet. Vi planerade
då för ett möte den 17 september, något som vi härmed nedan kan infria.
På grund av kvardröjande effekter av Covid-19 viruset och med hänsyn till er medlemmar har
vi dock beslutat att genomföra 2020 års Årsmöte i vår förening digitalt. Vi kommer att
använda ett digitalt ”verktyg” som heter ZOOM och som kan användas både från en dator och
från en mobiltelefon.
Datum för Årsmötet: Torsdagen den 17 september 2020.
Tidpunkt:

Själva mötet startar kl.18.00, men redan från kl. 17.30 är Zoom-mötet
öppet så att du i lugn och ro kan logga in och se att det fungerar. Vi
räknar med att Årsmötet tar drygt en timme.

Anmälan:

Maila din anmälan till <christina.engstrom@njurforbundet.se> eller
ring till vårt kansli på 070 794 5104.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 14 september kl. 17.00. Obs! Ange din mailadress och
ditt telefonnummer.
Handlingar till årsmötet
Föredragningslista m.m, verksamhets- och förvaltningsberättelse med tillhörande noter för år
2019 kommer att skickas till dem som anmält att de vill delta.
Handlingarna kan också, för dem som så önskar, rekvireras från kansliet under första halvan
av september. Ring i så fall direkt till Christina Engström-Mörnsjö på telefon 070-794 5104
eller maila till christina.engstrom@njurforbundet.se.
Årsredovisningshandlingarna finns också redan nu publicerade på regionförbundets hemsida
www.njurforbundet.se välj regionförbund Njurförbundet Stockholm Gotland.
Inloggning till mötet
Inloggningslänk till mötet via ZOOM skickas efter anmälan till angiven mailadress
tillsammans med en kortfattad beskrivning ”Instruktioner om möten via Zoom”.
Allmänt om Zoommöten
Om det är första gången du ska gå med i ett möte via Zoom och känner dig osäker finns det
gott om guider på internet. Här är till exempel en länk till en kort instruktionsfilm på svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=PcUgz-j3SPI

Hjärtligt välkomna/Styrelsen

Inför hösten 2020
Jag hoppas alla har haft en så bra sommar som det gått att ha under de rådande
omständigheterna.
Årets sommar har inte varit en vanlig sommar. Coronapandemin breder fortfarande ut sig i
världen och i Sverige. Det verkar dock som att utvecklingen i Sverige den senaste tiden går åt
rätt håll med minskande siffror beträffande antal smittade, dödsfall och patienter som behöver
intensivvård.
Många har drabbats svårt av sjukdomen och många har avlidit. Vi som är njursjuka eller
transplanterade kan som grupp vara särskilt utsatta för risken att smittas och insjukna i covid19. Många av oss är dessutom äldre och vi måste därför vara särskilt försiktiga. Det är viktigt
att vi fortsatt noggrant följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
På grund av att viruset är nytt vet man inte riktigt i vilken utsträckning och på vilket sätt
njursjuka och transplanterade kan ha drabbats av Coronapandemin. Här behövs ytterligare
forskning. Det är därför mycket positivt att Njurfonden i årets utdelning av forskningsanslag
särskilt kommer att satsa på forskningsprojekt som rör just covid-19 kopplat till njursjukdom.
Bakom Njurfonden står Njurförbundet och de tre organisationerna inom professionen med
anknytning till njursjukvården (Svensk Njurmedicinsk förening, Svensk Njurmedicinsk
Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening).
Sammanlagt satsar Njurfonden 5 miljoner kr under 2020 för olika forskningsprojekt.
Läs gärna mer på njurfonden.se och på vilket sätt du kan stödja forskningen om
njursjukdomar.
Tyvärr har antalet transplantationer minskat kraftigt under Coronapandemin i Sverige. Under
våren har antalet njurtransplantationer minskat med 30 procent jämfört med våren förra året.
En sannolik orsak är den stora belastning som sjukvården och i synnerhet intensivvården haft
till följd av pandemin samt att transplantationer med levande givare delvis legat nere under en
period. Förhoppningsvis kommer antalet transplantationer att öka igen nu när trycket på
sjukvården minskar.
Som vi har berättat om i tidigare nyhetsbrev har Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG)
under våren tvingats ställa in och skjuta fram de olika informationsmöten och samråd vi
brukar ha med njurklinikerna och regionen för att följa hur njursjukvården utvecklas. Vi har
naturligtvis försökt att på andra sätt följa verksamheten men samtidigt måste vi ha respekt för
att den stora belastning som vården haft under våren begränsat möjligheterna till
faktainsamling mm.
Vi räknar med att vi under hösten kommer att återuppta våra samråd med regionen och
njurklinikerna, i varje fall om den positivare utvecklingen av pandemin, vi nu ser, fortsätter.
Även våra planerade medlemsaktiviteter i form av föreläsningar, utflykter och andra sociala
aktiviteter har vi tvingats ställa in och/eller skjuta på framtiden.

Alla våra tänkta medlemsmöten och våra planerade sociala aktiviteter måste tyvärr ställas in
under denna höst.
Det uppskjutna årsmötet kommer dock att kunna genomföras. Det kommer, som ovan nämnts,
att äga rum den 17 september och det kommer således att ske digitalt. Se vidare den särskilda
kallelsen och instruktionen för uppkoppling mm i inledningen av detta nyhetsbrev.
Vi i styrelsen för NjSG har som vanligt så här års haft en styrelsekonferens där vi lagt fast den
framtida inriktningen i vårt område. Konferensen genomfördes digitalt via Zoom och det
fungerade mycket bra!
Vår inriktning är långsiktig och de prioriteringar vi tidigare slagit fast kommer i allt väsentligt
att gälla även fortsättningsvis. Planeringen för framtiden utgår ifrån att verksamheten kan
återupptas på någotsånär liknande sätt som före Coronapandemin.
Det innebär att vi fortsätter våra ansträngningar att inom njursjukvården få till stånd ett
utvecklat preventivt arbete och ett ökat fokus på tidig upptäckt av njursvikt. Vi kommer också
att fortsätta vårt arbete med att dialyspatienterna skall få stärkta möjligheter till val av
dialysmetod, antal dialystillfällen och dialysenhet. Vi vill också att andelen självdialys skall
öka. En annan viktig fråga framöver som vi arbetar för är att transplantation skall betraktas
som huvudalternativet vid terminal njursvikt. Vi kommer också att arbeta för att personaloch kompetensförsörjningen inom njursjukvården tryggas.
Avslutningsvis vill jag önska dig välkommen till det digitala årsmötet den 17 september!
Styrelsen/Björn Nilsson, ordförande NjSG
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Föreningsinformation
Styrelseledamoten Gunilla Stenström avliden
Gunilla Stenström som blev invald till i styrelsen för NjSG våren 2016 avled tyvärr söndagen
den 2 augusti 2020. Gunilla drabbades redan i mars månad av covid-19 och har alltsedan dess
vårdats på olika kliniker. Tillsammans med att även andra komplikationer tillstötte medförde
detta till slut att hennes regelbundna dialysbehandling avslutades under andra halvan av juli.
Vår saknad efter en engagerad och kunnig medarbetare och vän är stor och våra tankar går
framförallt till hennes närmast närstående.

50-års jubileum
År 2020 var det 50 år sedan NjSG (inledningsvis Föreningen för njursjuka i Stockholm med
omnejd) bildades. Det skulle under året särskilt ha uppmärksammats med en
jubileumsföreläsning m.m. Tyvärr har vi tvingats att ställa in även denna övning, liksom
andra aktiviteter, på grund av coronapandemin. Vi hoppas naturligtvis att nästkommande år
kunna återkomma med ett sådant arrangemang, även om det då innebär att vi firar vårt 51:a
verksamhetsår. Mer om detta när det åter blir möjligt att träffas fysiskt. Förhoppningsvis
under 2021.

Medlemmars mailadresser
Det finns ett starkt behov av att snabba upp informationen till medlemmarna, inte minst märks
det i dessa tider då mycket händer. Med tillgång till fler mailadresser når vi ut till fler
medlemmar vid fler tillfällen och behöver inte avvakta till nästa planerade Infoblads utskick.
Har du har en mailadress eller har du nyligen bytt till en ny, meddela Kansliet så uppdaterar
Christina medlemsregistret med dessa uppgifter.
Mailadress till Christina är: christina.engstrom@njurforbundet.se

Njurvårdsrapport 2020
I Njurförbundets Njurvårdsrapport 2020 kan du läsa om ”Regionala skillnader och njursjukas
rätt till mesta möjliga frihet”. Njurvårdsrapporten är en sammanfattning och utdrag från
Svenskt Njurregister, ett kvalitetsregister för personer med kronisk njursjukdom i Sverige.
Njurvårdsrapporten i sin helhet nås och kan laddas ned från Njurförbundets hemsida:
www.njurforbundet.se (sök ”Njurvårdsrapport 2020”).
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