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VICE ORDFÖRANDE HAR ORDET
Bästa medlemmar i Njurförbundet Västsverige.
Ett nytt år har börjat och vi lägger ett mindre bra år bakom oss. För styrelsen har det inneburit flera
tunga besked, som ni kunnat läsa om i tidigare Nyhetsbrev. Det senaste var att vår ordförande behöver
ta en time-out pga hälsoskäl. Det är givetvis tråkigt, men vi är övertygade om att han kommer tillbaka
med samma energi efter några små renoveringar.
Vi kommer dra igång året med ett digitalt möte - se separat inbjudan.
Givetvis planerar vi även för ett årsmöte och det kommer att vara i slutet
på april. Även om restriktionerna är borta kommer vi ha ett s.k.
hybridmöte så att alla som vill kan vara med. Antingen på plats eller
digitalt. Vi är i stort behov av nya ledamöter i styrelsen, speciellt en kassör.
Är du intresserad av att vara med kontaktar du valberedningen via
Tina Pajunen, 0706- 31 40 63, eller tina.pajunen@telia.com.
Nu hoppas jag att vi snart kan träffas på ett möte som inte är digitalt och
att detta året blir ett härligt år utan restriktioner. Vi ses, hoppas jag.
Henrik Eriksson
Vice ordförande i Njurförbundet Västsverige
henrik.eriksson@njurforbundet.se
0700-43 31 27

PÅFYLLNADSDOS AV VACCIN MOT COVID-19
Folkhälsomyndigheten skriver: ”Personer med nedsatt
immunförsvar, på grund av sjukdom eller behandling, svarar som
regel inte lika bra på en vaccination. Produktionen av antikroppar
kan bli lägre eller i vissa fall så låg att antikroppsnivåer inte är
mätbara.
Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att rekommendera en
påfyllnadsdos efter ett kortare tidsintervall än vad som i nuläget
rekommenderas för personer utan immunbrist. I praktiken blir
påfyllnadsdosen dos nummer fyra i ordningen för vuxna med
allvarlig immunbrist, eftersom en extrados ingår i
grundvaccinationen.”
Detta innebär att alla transplanterade och dialyserande ska ha fått fyra doser vaccin nu. Skulle du som
är i någon av dessa grupper inte fått spruta fyra redan rekommenderar vi att ni kontaktar er läkare
omgående. Det kan också vara aktuellt för andra njursjuka så är du osäker på din situation så kan
ansvariga inom vården berätta vad som gäller för just dig.

DIGITALT INFORMATIONSMÖTE
De senaste åren har sjukvården inte haft
möjligheten att genomföra njurskolor pga av
pandemin. Det har lett till att många njursjuka inte
fått lika mycket information som vanligt. Det tycker
vi är olyckligt och för att bidra till ökad information
har vi beslutat att bjuda in till ett digitalt
medlemsmöte där vi informerar om vad dialys är.
Det kommer vara läkare, sjuksyster och erfarna
patienter som informerar och delar med sig av sina
erfarenheter.
Du kan läsa mer om detta möte i den separata
inbjudan som skickas ut med detta Nyhetsbrev.
Inbjudan till mötet kommer även skickas till njuravdelningar och dialyser i vår region. Vi skulle
uppskatta om du som medlem informerar om detta möte i dina kontakter med vården.

DIALYSIEN I SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS OCH SKENE
På grund av den rådande bristen på sjuksköterskor vid dialysen vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är
det i dagsläget 20 patienter utlokaliserade till andra sjukhus inom regionen, i första hand till
Sahlgrenska. Det har skett en omorganisation som rör ledarskapet inom medicinkliniken och man hyser
förhoppningar om att kunna anställa sjuksköterskor till dialysen så att vakanserna kan återbesättas.
Ny personal måste få utbildning för att kunna arbeta självständigt med dialys vilket tar flera månader i
anspråk.
Ett annat problem har uppstått vid SÄS genom att två specialistläkare inom njurmedicin har slutat för
tjänster vid andra sjukhus. För tillfället löser man läkarbristen genom inhyrda läkare.
Njurförbundet bedömer situationen vid SÄS som fortsatt allvarlig och håller därför regelbunden kontakt
med sjukhusledningen. Det är allas förhoppning att personalbristen snarast kan lösas så att alla patienter
kan återgå till sina hemmakliniker i Borås och Skene.

VÄSTRA GÖTALANDS NYA 010 NUMMER
För ett par månader sedan införde sjukhusen inom Västra Götalandsregionen ett nytt system då de
kontaktar patienter via telefon. Det innebär att telefonnumret är synligt på displayen på din telefon och
numret börjar alltid med 010. Varje enhet vid respektive sjukhus har ett eget specifikt 010-nummer.
Eftersom många samtal vid telefonförsäljning kommer från ett 010-nummer är det en
rekommendation att alltid svara för det kan vara ett viktigt samtal från din vårdgivare alternativt kan
man fråga sin vårdgivare vilket specifikt 010-nummer de ringer ifrån och spara ner numret så vet man
när det är vården som ringer.

