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NJURFÖRBUNDET VÄSTSVERIGE 50 ÅR! 

I år firar vi i Njurförbundet Västsverige 50 år i Njursjukas, dialyserande, och transplanterades tjänst. 
Det är lite svårt att tänka sig utvecklingen från 1972 till idag, men det har hänt oerhört mycket inom 
njurvården för de dialyserande och inom transplantation. Njurförbundet Västsverige är en aktiv 
förening för er medlemmar, och vi gläder oss fortfarande över ett ganska stort medlemsantal. 
Vi är, och har hela tiden varit, en aktiv pådrivare gentemot sjukvårdspolitiker och vi har ständigt 
arbetat för bättre villkor inom njurvården. 
 
För att uppmärksamma våra 50 år kommer vi att bjuda in er medlemmar till en Jubileumsdag 
lördagen den 22 oktober 2022. Vi kommer starta med en Jubileums-Lunch kl. 13.00 för att sedan 
under eftermiddagen bjuda på både tillbakablickar och framtidsskådande. Vi kommer att presentera 
vår Intervjubok som går under arbetsnamnet Dåtid-Nutid och Framtid, Njurförbundet Västsverige 50 
år. Som namnet säger så blickar vi bakåt och minns de 50 år som ligger bakom oss, men vi kommer 
även att spana in i framtiden. 
 
Efter en paus samlas vi sedan till en Jubileumsmiddag på 
kvällen. Hela dagen med Lunch – Föreläsningar och 
Jubileumsmiddag med underhållning äger rum på Hotel 
Scandic Crown i centrala Göteborg.  
Pris för er medlemmar är 300 kr, och då ingår även ett ex av 
vår Intervjubok! 
En inbjudan med mer information kommer att landa i din 
brevlåda i augusti. Men reservera dagen redan nu. Vi ser 
fram emot att träffa dig på 50-års Jubiléet. 
 
Styrelsen genom 
Anders Olsson 
Ordförande Njurförbundet Västsverige 

  NY I STYRELESEN 

Peter Eriksson jobbar heltid som VD på ett bolag, och har nu blivit invald 
som kassör i styrelsen för Njurförbundet Västsverige. Han har vetat sedan 
mitten på nittiotalet att han har så kallade cystnjurar, som är ett arv från 
hans far. Hans syster har en likadan sjukdom. För flera år sedan fick hon 
en ny njure av deras bror, som inte ärvt sjukdomen. 
 
Peter fick en ny njure förra året av sin fru sedan 33 år. Turligt nog var det 
en bra matchning. Han har inte behövt gå i dialys, så han tycker att han 
har kommit lindrigt undan hittills.  
Peter är 59 år gammal, bor i Lerum med Elisabet, och har 2 vuxna barn. 

Boka in lördagen den 22 oktober 2022  
 



GRÄNSDRAGNING REGION OCH KOMMUN SKAPAR PROBLEM 

Då inte en person klarar att sköta sin peritonealdialys (PD) själv hemma så ska kommunens 
hemsjukvård medverka och assistera vid manuella påsbyten eller vara med och starta upp 
nattmaskinen. Det är livsavgörande och kanske den enda möjligheten för en äldre njursjuk med andra 
funktionsnedsättningar att kunna få dialys. Assisterad PD fungerar bra i många kommuner i landet och 
även i Västsverige. Nu har en kommun i vår region nekat en äldre person assisterad PD och hen har 
därför tvingats stanna kvar under längre tid på sjukhus. Kommunen hävdar att det är specialistvård 
och ska ligga under kommunens ansvar. 
 
Föreningen har diskuterat ärendet med den aktuella kommunen och Njurförbundet har bett Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) att utreda ansvarsfördelningen eftersom det är en fråga som berör 
många äldre njursjuka som behöver dialys.  

  SITUATIONEN I BORÅS OCH SKENE 

Föreningen hade i slutet av maj ett möte med ledningen för njurmedicin vid Södra Älvsborgs sjukhus 
(SÄS). Situationen är likartad med den i fjol och dialysen i Skene stänger under sommaren även i år. 
Patienterna får dialys i Borås och på andra närliggande sjukhus. Det är fortfarande dialyspatienter 
utplacerade, främst i Göteborg, på grund av rådande personalbrist. Man rekryterar sjuksköterskor och 
några sjuksköterskor som slutat återvänder efter att man omorganiserat ledarskapet.  
 
Det råder även brist på njurläkare efter att flera erfarna njurläkare slutat. Situationen har temporärt 
lösts med inhyrda seniora njurläkare. Under nästa år kommer vakanserna att fyllas efter rekrytering av 
njurläkare från utlandet. 

  SITUATIONEN I SKÖVDE 

Föreningen har haft ett möte om situationen vid njurmedicin på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Där 
råder brist på sjuksköterskor precis som vid andra sjukhus. Man arbetar intensivt för att lösa 
problemen och man kan skönja en viss optimism. Personal som slutat återvänder och man räknar med 
att kunna starta upp med hemdialysträning under hösten. Det pågår aktiv forskningsverksamhet vid 
kliniken i samarbete med både Sahlgrenska och Karolinska. 
 
Njurskolan ska komma i gång igen och man lovade att samarbeta med föreningen vid 
utbildningstillfällena.  

SEMESTERSTÄNGT PÅ KANSLIET 

Kansliet har semesterstängt vecka 28 till och med vecka 31 och 
öppnar åter den 8 augusti. Det går bra att maila oss under 
sommaren då vi kommer att läsa mailen med jämna mellanrum.  
 
Vid mycket brådskande ärenden, ring Anders Olsson på telefon 
0702 – 98 05 56. 

Glad sommar! 
 


