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GOD FORTSÄTTNING!
Så går vi in i 2021, och vi har en efterhängsen Covid19 med oss. Förhoppningarna står nu absolut till
vaccinationerna. Njurförbundet har drivit på att bland annat dialyserande skall erbjudas vaccinet i ett
tidigt skede.
Lördagen den 27 februari upprepar vi höstens succé med ett digitalt medlemsmöte via Zoom. Förra
gången deltog hela 70 personer, och vi hoppas på stort intresse även nu. Vi har bjudit in experter på
vaccination mot covid19, ur lite olika synvinklar. Missa inte detta! Se bifogad inbjudan.
Just nu jobbar vi med att rekrytera en ny person till vårt kansli, en ersättare till Helena som valt att
sluta.
Vi önskar alla er medlemmar en fin vårvinter, och var rädda
om er med avstånd m.m.
Anders Olsson
Ordförande i Njurförbundet Västsverige
Anders.olsson@njurforbundet.se
0702-98 05 56

ÅRSMÖTE 27 MARS 2021
Eftersom vi fortfarande har ett virus som sätter stopp för möten med
många personer på samma plats kommer årsmötet även i år vara
digitalt. Det är så klart inte det vi vill men vi hoppas att många tar
chansen att vara med. Året som gått har inneburit att de flesta har fått
vänja sig vid digitala möten både i arbetet och privat. Vi hoppas
därför på ett stort deltagande på vårt årsmöte.
Se separat inbjudan i detta utskick för mer information om årsmötet
och hur du anmäler dig.

VACCINATION MOT COVID19
I dagsläget råder stor oklarhet om hur och när njursjuka ska få vaccin mot Covid19. Detta tycker
Njurförbundet inte är bra och jobbar för att alla som har dialys eller är transplanterade ska få
vaccination så fort som möjligt. Detta är väldigt viktigt då ny forskning visar att dialys och
transplantation är några av de orsaker som ökar risken för att avlida i Covid19.
Det är viktigt att du som njursjuk kontaktar din läkare för att få information om vad som gäller för just
dig eftersom det finns många andra faktorer som kan påverka när just du kan få ditt vaccin.

TILL MINNE AV BIRGER JORÄNG
Den 2 december somnade Birger Joräng in med familjen samlad kring
sig. Han hade kämpat i många år mot både njursjukdom och andra
biverkningar som går hand i hand med njursvikten. Tillslut var det
Covid-19 som blev för mycket för hans nu ålderstigna kropp.
Birger var en trogen och hängiven medlem som varit engagerad i
förbundet sedan många år tillbaka. Han startade Skaraborgsgruppen
som en gren av Njurförbundet i Västsverige där det anordnades både
medlemsmöten och julbord. Dessa var mycket uppskattade av
medlemmarna i Skaraborg, då många tyckte det var för långt att resa till
Göteborg där de flesta möten tidigare hållits.
Birger satt även i styrelsen i NjVs och deltog i de flesta medlemsmöten
och sammankomster vi hade.
Birger var under sin yrkesverksamma tid polis i Lidköping och behöll lite
av den rollen även som pensionär – Det var alltid ordning och reda! Han
var en mycket pålitlig och rättstrogen person och han gjorde alltid allt han kunde för att genomföra det
han lovade.
Jag fick äran att lära känna Birger när vi arbetade tillsammans med Skaraborgsgruppen. Han var alltid
lugn och trygg och väldigt mån om sin omgivning, en ödmjuk man med ett stort och varmt hjärta
2014 förärades Birger ett välförtjänt hedersmedlemskap som tack för sitt gedigna och idoga arbete i
föreningen.
Vi är många som kommer sakna vår vän, men han kommer alltid vara med oss i våra hjärtan.
Pernilla Oscarsson
För Styrelsen Njurförbundet Västsverige och medlemmar

MÅNGA NJURTRANSPLANTATIONER, TROTS PANDEMIN
Transplantationscentrum på Sahlgrenska har det största upptagningsområdet i landet. Under 2019
uppnåddes all time high med 202 njurtransplantationer, vilket motsvarar nära hälften av alla utförda
transplantationer av njurar på landets 4 transplantationskliniker.
Pandemin har påverkat verksamheten i år. I första hand har transplantationer med levande givare
berörts och legat nere under delar av året. Under 2020 utfördes totalt 159 njurtransplantationer på
Sahlgrenska, en minskning med 21,3%. 43 njurtransplantationer med levande givare genomfördes
2020, en minskning med 12 i jämförelse med året innan.
Statistiken visar att antalet transplantationer varierar över tid och påverkas av antalet
organdonationer. Det har varit en ökande trend de senaste åren. Trots pandemin har
transplantationsverksamheten hållits igång i hela landet och resultatet har inneburit att många
njursjuka har blivit transplanterade.

NY KANSLIST
Som nämns i början av Nyhetsbrevet har vår nuvarande kanslist Helena bestämt sig för att avsluta sin
anställning hos oss vilket vi tycker är väldigt tråkigt.
Vi håller på med rekrytering av en ersättare och hoppas att det kommer bli klart så fort som möjligt. Vi
återkommer givetvis med information när vi har en ny kanslist på plats. Förhoppningsvis kommer ni
medlemmar inte påverkas av detta och vi kommer se till att ni alltid kan komma i kontakt med oss.

