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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Bästa medlemmar
Det är med stor glädje vi beslutat att genomföra vår Nationella Njurkonferens i höst. Det blir i form av
dels en digital sändning, men också en där den som vill kan närvara. Notera den 23 oktober mellan kl.
10.00 - 14.30. Läs bifogade information, och anmäl er på njurkonferens.se. Vi ses
Anders Olsson
Ordförande i Njurförbundet Västsverige
Anders.olsson@njurforbundet.se
0702-98 05 56

ARV TILL NJURFÖRBUNDET
Njurförbundet Västsverige har tacksamt tagit emot ett sexsiffrigt belopp i ett testamente från en
privatperson inom vårt verksamhetsområde. Alla bidrag är väldigt värdefulla för att vi skall kunna
upprätthålla vår verksamhet och vårt stöd till medlemmarna.

DIALYSSITUATIONEN UNDER SOMMAREN
Föreningen har som en av sina viktigaste uppgifter att bevaka och påverka så
att njurpatienterna i Västsverige får den bästa vården och goda livsvillkor.
Eftersom det kommit larmsignaler om att dialysverksamheten har problem
med personalbemanning vid flera enheter har vi begärt att få ett dialogmöte
med den politiska ledningen inom VGR. Detta kommer att ske under hösten
efter att en ny ordförande tillsats i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen efter Jonas
Andersson (L).
Inför sommarsemestern deltog företrädare för föreningen i två möten med
Södra Älvsborgs sjukhus om konsekvenser av en tillfällig flytt av
dialysverksamheten i Skene till Borås. I dagsläget rapporteras att patienterna kunnat få sin ordinerade
dialysdos, men att det skett med ommöbleringar av dialystider, vilket sannolikt inneburit olägenheter
för patienterna. Personalen har fortfarande en tuff period och det intensiva arbetet har påverkat
möjligheter till raster och lunchpaus. Fortfarande råder en situation med fortsatta uppsägningar och
några patienter kommer därför tillfälligt att få sin dialys på Sahlgrenska.
På Sahlgrenskas dialysmottagningar har situationen varit bättre och patienterna har kunnat få
ordinerade dialysdoser och personalen har kunnat ta ut sina semestrar. Personalomsättningen är

normal uppger ledningen för Njurmedicin på Sahlgrenska. Man förbereder nu för att kunna ge
dialyspatienterna den tredje vaccinationssprutan mot covid-19.
I Trollhättan på NÄL har man haft en kontrollerat jobbig sommar, men det har fungerat för
patienterna. Personalomsättningen vid dialysen är hög och det saknas fortfarande sjuksköterskor med
dialyserfarenhet. Rekrytering pågår. Som en följd av uppsägningar tvingade nattdialysen stänga på
obestämd tid vilket medfört icke acceptabla olägenheter för berörda patienter. Möjlighet till nattdialys
vid samtliga dialysmottagningar är en av frågorna som föreningen kommer att ta upp vid kommande
dialogmöte med regionledningen.
En positiv avslutning är att dialysmottagningen i Munkedal har kunnat erbjuda gästdialys till några
patienter från andra regioner.

NY I STYRELSEN: CHRISTINA BJURSTRÖM
Jag heter Christina Bjurström, är 57 år, bor i Skövde sedan
1988 och uppväxt i vackra staden Hjo.
Jag transplanterades 2013 efter 5 år i dialys och många år
med njursvikt (cystnjurar). Njurfunktionen gick sakta ned
i funktion. 2008 så var det dags att börja med påsdialys
och jag hade då en funktion på 8%.
Jag hade bestämt mig för det och tyckte det var bästa
alternativet för mig då jag jobbade heltid och ville fortsätta
med det.
Först som sagt påsdialys som passade mig väldigt bra och
mådde jättebra. Fick några bukhinneinflammationer, men
med bra medicin så blev jag av med dem fort. Jag jobbade
heltid och det funkade bra eftersom jag jobbar på kontor
och kunde ”byta” på jobbet. Arbetsgivaren gjorde i ordning
en särskild plats där jag kunde var i lugn o ro och ”byta”.
En av mina kollegor sa ”Nu skall Christina sila” skämtsamt. Hade också bloddialys 8 veckor då jag fick
navelbråck. För mig var det väldigt jobbigt med bloddialys. Mådde inte bra och naturligtvis var det
under sommaren, men de 8 veckorna funkade bra. Under de fem åren som jag hade påsdialys så var
det naturligtvis planering med påsar mm till dialysen, men jag försökte och tyckte jag lyckades bra med
att leva så normalt som möjligt med hjälp av min stöttande sambo. Vi har ju ett stort intresse av fina
bilar och om sommaren så vill vi gärna, om vädret tillåter, ut och ”lufta” vår Corvette o gjorde o gör så
även nu. Sommaren 2008 till exempel så stack vi till Tyskland, men först såg jag till att alla grejer var
på plats hos kompisen i Tyskland. Jo, det funkade fint att byta på autobahn.
Så kom den dagen då de ringde för transplantation, en dag på natten 2012 första gången, men den
njuren var dålig så vi fick åka hem dagen efter då vi hade pratat med läkaren. Det blev inte så lång
väntan. 3 april 2013 ringde de när jag klivit in på jobbet vid 08.00 tiden. Då var det dags och denna
gång blev det transplantation. Det gick bra och mår jättebra.
Jag är Verksamhetsutvecklare till yrket på Studiefrämjandet Skaraborg som jag trivs väldigt bra med.
I mina uppdrag på Njurförbundet Västsverige kommer jag bland annat att vara kontaktombud
gentemot Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Mössebergs dialysen i Falköping och sitter som ledamot i
Njurförbundet Västsverige.

