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I Danmark blev den første nyretrans-
plantation gennemført i 1964. Det 
forekommer for os ikke at være særlig 
langt tid siden, men før den tid var det 
fuldstændigt utænkeligt, at man kunne 
udskifte et af de menneskelige organer. 
Siden er der sket meget store fremskridt 
på transplantationsområdet og trans-
plantation af nyrer er en næsten daglig 
forekommende behandling. Dengang 
var der store etiske diskussioner om, 
hvorvidt man kunne erstatte et organ. 
Senere da vi fik indført hjernedøds-
kriteriet, som grundlag for en dødser-
klæring, blev diskussionen om muligt 
endnu mere ophedet. 

Det forhold at man kan erstatte et af 
de menneskelige organer med et andet, 
og at man, med teknologisk avanceret 
udstyr kan fastslå, hvorvidt hjernen er 
død, som grundlag for at udfærdige 
dødsattest, ligger stadigvæk på græn-
sen af det, som vi etisk kan kapere. Det 
er stadigvæk ikke mange år siden, så-
danne behandlinger og undersøgelser lå 
langt udenfor det menneskeligt mulige. 
Men det er blevet muligt og det er no-
get, vi som mennesker og samfund hele 
tiden må forholde os til.  I den diskus-
sion står Etisk Råd centralt, fordi det er 
en, af Folketinget nedsat, gruppe, der 
skal forsøge at forklarer, hvordan man 
skal forholde sig til forskellige nyopstå-
ede problemstillinger i en tid, hvor den 
videnskabelige og teknologiske udvik-

ling går meget hurtigt frem. Etisk Råd 
udgav før jul nye anbefalinger om or-
gandonation og transplantation. Det er 
glædeligt for Nyreforeningen at erfar, 
at Etisk Råd nu fuldt ud anerkender og 
anbefaler transplantation som en god 
behandling. I Etisk Råds anbefalinger 
om organdonation er et flertal desvær-
re fortsat imod indførelse af formodet 
samtykke til organdonation, det vil sige 
en ordning, hvor når man er fyldt 18 år 
formodes at ville være donor, med min-
dre man aktivt framelder sig. 

Det kan næppe være nogen overra-
skelse, at Nyreforeningen er og altid 
har været fortaler for indførelse af for-
modet samtykke. Vi mener, at en sådan 
ordning er et væsentligt skridt i retning 
af at få nedbragt de meget lange vente-
lister, der er til en organtransplantation. 
Disse meget lange ventelister frarøver 
patienterne livskvalitet, og desværre 
også mange gange selve livet, hvilket 
ikke er acceptabelt for Nyreforeningen. 
Men så langt ville Etisk Råd endnu ikke 
gå, selvom man er rykket langt siden 
rådets første diskussion om organdona-
tion og transplantation forelå i 1990. 

Vi begyndte med transplantation 
for godt 40 år siden, i den periode er 
mange blevet transplanteret med godt 
resultat og det er nu en hel almindelig 
behandling, som næsten gennemføres 
dagligt. Derfor er der også mange ny-
retransplanterede, som fungerer nor-
malt i samfundslivet og alle danskere 
har viden om transplantation og mange 
kender en transplanteret. Derfor er der 

ikke noget unormalt ved, at nogen får 
foretaget sådan en behandling, og de 
etiske forbehold som man havde tidli-
gere bliver naturligt opblødet, når man 
ser, hvad det indebærer og ikke blot 
forholder sig til rygter eller myter. 

Vi er naturligvis helt på det rene med, 
at når Etisk Råd går imod indførelsen 
af formodet samtykke, så er formodet 
samtykke ikke en lovgivning, der ligger 
lige for i Folketinget. Derfor må kræf-
terne samles sig om andre virkemidler, 
fordi vi som forening er forpligtet til 
at fastholde politikere og samfund som 
sådan på, at ventelisterne er for lange 
og vi må gøre en virkelig aktiv indsats 
for, at de der har behov for en trans-
plantation også kan få denne behand-
ling. Det er derfor, at Nyreforeningen 
foreslår, at der fastsættes en målsæt-
ning for, hvor højt antallet af registre-
rede i Donorregisteret skal være. Vi 
ved, at 80 – 85 % af den danske befolk-
ning er positive overfor organdonation, 
men kun omkring 13 % har udmøntet 
denne holdning til en tilmelding til re-
gisteret. Forskellen er himmelråbende 
og alt for stor, men hidtil har selv store 
private og offentlige kampagner ikke 
rigtigt kunne rykke noget.  Vi vil gerne 
åbne for en diskussion af, hvor stor en 
andel af danskerne, som vi som sam-
fund synes skal være registeret i Do-
norregisteret. En sådan målsætning må 
derefter kræve en politisk forpligtelse 
af en hel anden styrke, end den vi hidtil 
har set, hvilket vil være et udtryk for, 
at politikerne også har taget stilling til 
organdonation.

LEDER

Landsformand,
Stig Hedegaard Kristensen
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RØDOVRE MIGHTY BULLS  
SATTE GANG I JULEN

Troels Busk Hoff

Fuld fart og sikker sejr til Rødovre da 
Nyreforeningen tog til ishockey.

På initiativ af et af Nyreforeningens med-
lemmer har ishockeyklubben Rødovre 
Mighty Bulls henover efteråret afholdt en 
støtteauktion til fordel for Nyreforenin-
gens kreds for Københavns Omegn og 
deres arbejde i forhold til nyresyge børn.

Auktionen sluttede søndag den 21.  
december med det flotte resultat, at en 

signeret spillertrøje blev bortauktione-
ret for 4.000 kr.

God jul – og god tur hjem!
Som officiel afslutning på auktionen 
havde Rødovre Mighty Bulls inviteret 
Nyreforeningens børnemedlemmer fra 
Sjælland til at opleve den intense stem-
ning under en ishockeykamp. Mandag 
den 22. december indfandt der sig så-
ledes en flok på godt 20 nyresyge børn 
og forældre i Rødovre Skøjte Arena til 
kampen mellem Rødovre og Frede-
rikshavn.
Aftenen bød på fuld fart, action, virtu-

ost skøjteløb og en sikker sejr på 6-0 
til Rødovre. Med andre ord, en perfekt 
måde at gå på juleferie på. Kun de få 
frederikshavnere så noget slukørede 
ud, da de listede ud af hallen akkom-
pagneret af taktfaste ”god tur hjem”-
tilråb fra Rødovre-fansene.

Stor tak til Rødovre  
Nyreforeningen vil gerne sige en stor 
tak til Rødovre Mighty Bulls for den 
støtte, klubben har vist vores arbejde 
og for en fantastisk oplevelse i Rød-
ovre Skøjte Arena.

AF:
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Af, Kliniske diætister Anne Winsnes 
Rasmussen, Nefrologisk afd., Hillerød 
Hospital og Ulla Jakobsen, Hæmodia-
lysen, Rigshospitalet.

Den 14. internationale kongres om er-
næring og metabolisme hos nyresyge 
blev afholdt d. 11.-15. juni i Marseille. 
Ikke mindre end 44 nationer var repræ-
senteret med i alt 550 deltagere, hvor-
af diætisterne udgjorde 197. Vi var 7 
danske diætister fra hhv. Fredericia, 
Herlev, Hillerød og Rigshospitalet. Vi 
boede meget centralt nær den gamle 
havn og nød hver dag at gå langs med 
havnen til kongrescenteret, Palais du 
Pharo, som lå højt oppe med en fanta-
stisk udsigt over havnen og byen.

Kongressens hovedtemaer
Kongressens hovedtemaer var: Hvor-
dan påvirker velfærdssygdomme og 
underernæring nyresygdomme? I 
grove træk kan man sige, at indenfor 
nefrologien, er det amerikanerne, der 
kæmper med det første problem og 
europæerne med det andet. Paradok-
set er, at når man er overvægtig, er der 
en øget risiko for at blive nyresyg. Når 
man er blevet nyresyg, er det en for-
del at være overvægtig set i forhold til 
overlevelse. Men det er tankevækken-
de, at overernæring skader efter 10 år, 
underernæring skader indenfor 1 år.

Danske præsentationer
Der var enkelte indlæg fra Danmark. 
Et blev præsenteret af overlæge Peter 

Marckmann fra Odense Universitets 
Hospital. Indlægget handlede om et 
forsøg Peter Marckmann havde udført 
på Herlev Hospital. Her blev det un-
dersøgt, om det påvirkede dialysepa-
tienters fedtindhold i blodet i en uhen-
sigtsmæssig retning, hvis man øgede 
andelen af fedt i kosten, hos de der 
skulle tage på i vægt. Patienterne fik 
et specielt flydende produkt baseret på 
umættede fedtsyrer, Calogen samt fi-
skeolie. Resultaterne viste, at det ikke 
påvirkede patienternes fedtindhold i 
blodet og at det reducerede infektions-
parameteren CRP.

Klinisk diætist Eva Aggernæs fra 
Herlev Hospital præsenterede en po-
ster, der handlede om, at det er vig-
tigt at fokusere på muligheder frem 
for begrænsninger, når det handler om 
diæter til nyresyge. Ved at fokusere 
på at alt kan spises, men i varierede 
mængder, undgår man at patienterne 
udelukker hele levnedsmiddelgrupper 
og dermed får en for ensidig kost ofte 
med vægttab til følge.

De kliniske diætister fra Hæmodia-
lysen på Rigshospitalet, Ulla Finne 
Rasmussen og Ulla Jakobsen, præsen-
terede proceduren for ernæringsbe-
handling og resultaterne fra ernærings-
screening af hæmodialysepatienter på 
Rigshospitalet. Resultaterne antyder, 
at med en struktureret ernæringsind-
sats, hvor patienterne bl.a. vejledes af 
de kliniske diætister, er det muligt at 
opnå betydelig forbedring af deres er-
næringstilstand. Idet gruppen af veler-

nærede stiger fra 39 % ved den første 
screening til 72 % ved de efterfølgen-
de. Det kræver dog yderligere under-
søgelser for at bekræfte resultaterne.

Dialysebehandling i Irak
En irakisk nefrolog havde et par poster 
præsentationer om dialysebehandling 
– eller mangel på samme i Irak. Han 
fortalte, at dialysesygeplejerskerne er 
så dårligt uddannede, at infektionsrisi-
koen er enorm. Derfor forsøger man at 
holde nyresyge ude af dialyse længst 
muligt. Dette kan kun gøres ved at 
overholde en stram diæt med et lavt 
proteinindhold. For at holde vægten 
spiser patienterne store mængder af 
guargummi fra gummitræer, som in-
deholder store mængder kulhydrat. 

Polakkers smagspræferencer
En polsk diætist havde en interessant 
poster, som hun desværre ikke duk-
kede op til ved præsentationen, så vi 
fik ikke svar på vores spørgsmål. Hun 
havde bl.a. undersøgt, hvilke drik-
kevarer peritoneal dialyse patienter 
foretrækker til at slukke tørsten med 
(vand, te m. sukker og kaffe (ofte kaf-
feerstatning)), hvilken smag de fore-
trækker, når de spiser (sød og mild), 
samt hvilke levnedsmidler de savner 
mest som følge af diætrestriktioner 
(surkål, ost og stegte produkter). Pa-
tienterne udelukker smelteost, mælk 
og mayonnaise pga. fosfatrestriktion.  
Det var så bl.a. her vi gerne ville spør-
ge om, hvordan man fremstiller ma-
yonnaise i Polen, for man skal spise 
rigtig meget mayonnaise, før end man 

ERNÆRINGSKONGRES  
I MARSEILLE
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får noget fosfat af betydning. Diæti-
sten konkluderer, at patienterne spiser 
meget ensidigt. Vi vil konkludere, at 
det måske er fordi, diætvejledningen 
er for restriktiv.
Flere undersøgelser dokumenterede, 
at det er gavnligt for proteinbalancen 

at spise/ drikke noget proteinholdigt 
under eller lige efter dialysen, fordi 
der er kroppens evne til at optage pro-
tein specielt høj.
Alt i alt var det en rigtig god kongres, 
hvor der blev udvekslet mange erfa-
ringer og informationer.

Vi vil gerne takke Nyreforeningen for 
det økonomiske tilskud, der bidrog til 
at vi kunne deltage.
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Ny dokumentarfilm sætter kritisk 
fokus på konsekvenserne af organ-
mangel

At manglen på organer har alvorlige, 
og nogle gange dødelige, konsekven-
ser for de patienter, der står på vente-
listerne til en transplantation er vel-
dokumenteret. Man kan spørge, om 
konsekvenserne for patienterne ikke 
burde være argument nok for at tage 
betydelige politiske skridt i retningen 
af at få afskaffet ventelisterne? Man 
må dog konstatere, at selvom trans-
plantationsfrekvensen synes at være 
steget siden etableringen af Dansk 
Center for Organdonation, så er arbej-
det langt fra slut.

En ny dokumentarfilm ”Kidney on 
ice” føjer nu endnu et tungtvejende 
argument til rækken af argumenter for 
at sætte det nødvendige politiske fokus 
på ventelisterne til organtransplanta-
tion.

”Kidney on ice” er lavet af journalisten 
Anja Dalhoff, og filmen dokumenterer, 
hvordan manglen på organer, ikke blot 
i Danmark men i en række vesteuro-
pæiske lande, medvirker til at skabe et 
kriminelt og skruppelløst marked for 
illegal organhandel. Ofrene er fattige 
østeuropæere, der lokkes til at sælge 
en nyre eller et stykke af deres lever 
mod en betaling, der kun giver et mid-
lertidigt pusterum fra fattigdommen. 

Konsekvenserne for ofrene er ofte 
uhyggelige i form af alvorligt svækket 
helbred som følge af operationer un-
der tvivlsomme forhold og ikke-eksi-
sterende opfølgning efter udtagelse af 
organet.

For mange ofre
Anja Dalhoff arbejdede tæt sammen 
med den moldaviske journalist Alina 
Radu under udarbejdelsen af filmen. 
Her kom hun også tæt på ofrene på 
begge sider af organmanglen.

”Desperate mennesker tyr til desperate 
handlinger. Organmanglen stiller pa-
tienterne i en desperat situation, hvilket 
skaber en efterspørgsel og fattigdom-
men får andre til i desperation at sælge 
ud af deres krop. Det er ulykkeligt, at 
organmanglen skaber så mange ofre, 
og det er uhyggeligt, at der er nogle 
skruppelløse mennesker, der udnytter 
dette for egen vindings skyld”, udtaler 
Anja Dalhoff.

Løsningen er et politisk spørgsmål. I 
filmen fremdrages eksempler fra Spa-
nien og Østrig, hvor man har indført 
formodet samtykke og hvor sundheds-
systemet er gearet til at skaffe de or-
ganer, der er nødvendige for at fjerne 
ventelisterne.  

”Eksemplerne fra udlandet viser, at det 
kan lade sig gøre, at bringe ventelister-
ne ned på nul eller tæt på. Det vil først 
og fremmest gavne patienterne, men 
også underminere hele markedet for 
illegal organhandel. Vi kan altså slå to 

fluer med et smæk, men det kræver po-
litisk mod og vilje. Jeg håber, at filmen 
kan medvirke til at skabe den nødven-
dige debat, der skal til, for at vi også 
får truffet de nødvendige beslutninger 
i Danmark”, afslutter Anja Dalhoff.

Dansk premiere i februar 
”Kidney on ice” havde premiere før 
jul, hvor filmen blev vist for med-
lemmerne af Europa-parlamentet. I 
Danmark har filmen premiere den 23. 
februar. Premieren og efterfølgende 
debat foregår i Politikens Hus i Kø-
benhavn kl. 19.00.

ORGANMANGLENS UHYGGE-
LIGE KONSEKVENSER

Troels Busk Hoff
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Marrijanne Lauridsen

Det næste World Transplant Games 
(WTG) foregår i The Gold Coast, 
Australien i perioden 22. – 30. aug. 
2009. 

WTG er som bekendt de organtrans-
planteredes pendant til OL. Her mødes 
organtransplanterede fra hele verden 
og dyster på venskabelig vis i en lang 
række idrætsdiscipliner. 

Ved WTG 2009 er der følgende sports-
grene på programmet: 

Badminton, bowling, golf, lawn bowls, 
svømning, tennis, bordtennis, cykling, 
squash, mini maraton, beach volleyball, 
roning, samt hele atletikken med 100m, 
200m, 400m osv. løb, højdespring, 
længdespring, kuglestød, kapgang osv.

Der konkurreres i aldersgrupper, med et 
spring for ca. hvert 10. år. Eks. Seniors 
er aldersgruppen mellem 30 – 39 år, su-
per seniors er aldersgruppen mellem 40 
– 49 år. Børn og teenager deltager i egne 
grupper.
Man behøver ikke at være verdensmes-
ter for at deltage, men det forventes, at 
man kender reglerne i den sportsgren, 
man stiller op i og praktisere den jævn-
ligt hjemme. Dvs. hvis man stiller op i 
badminton, skal man selv have ketcher 
med og kende reglerne indenfor bad-
minton. 
 
WTG er meget andet end sport. Der er et 
meget nært samvær mellem de forskel-
lige landes deltagere, og de festligheder, 
der arrangeres om aftenerne, bidrager 
godt til at ryste alle sammen.

Der må gerne komme pårørende med til 
legene, men de må ikke deltage i spor-

ten. Til gengæld må de gerne deltage i 
de sociale arrangementer. 

Det koster 1.200 AUS (ca. 4.600 kr.) at 
deltage per voksen person. Dette beløb 
dækker ophold, mad, transport til/fra 
sportssteder samt sociale arrangementer 
under hele perioden.
Herudover kommer transport til/fra 
Australien, forsikring, visum, tøj samt 
lommepenge til eget brug.

Der vil blive arrangeret fællesrejse, 
for dem der er interesseret med afgang 
nogle dage før legene starter, så der kan 
bruges nogle dage til at komme over jet-
lag inden legene starter.

Der vil blive søgt midler til støtte til tu-
ren, men det er ikke sikkert, der kom-
mer nogen.
  
Man behøver ikke at deltage i fællesrej-
sen, hvis man gerne vil derned endnu 
tidligere eller måske på rundrejse bagef-
ter. Tilmelding til WTG skal dog foregå 
gennem undertegnede.

Hvis du har spørgsmål eller på nuvæ-
rende tidspunkt ved, du gerne vil med 
så kontakt mig på:

E-mail: marrijanne@jubii.dk
Telefon: 38 60 82 74 / 61 36 80 87  
(mobil)
Sidste tilmeldingsfrist er 19. april 
2009

WTG 2009’s hjemmeside: 
www.worldtransplantgames09.com

WORLD TRANSPLANT GAMES 
I AUSTRALIEN 2009

AF:
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Anne Bech

Det med den gode historie er blevet et 
mantra for den 61-årige Marie Clau-
sen. Hun synes, at vi alt for ofte be-
skæftiger os med det negative og ned-
brydende i livet.
Marie blev diabetiker, da hun var 14 
år gammel, så hun ved, hvad hun taler 
om, når det handler om et begrænset 
og sygdomsfyldt liv. Og alligevel ly-
der parolen:
”Livet er fyldt med så meget positivt. 
Vi skal nyde hver dag og glæde os 
over, at vi er her!” 

Forløbet 
Efter en frustrerende start i 1961 som 
diabetiker, hvor Marie følte sig over-
ladt til sig selv uden støtte og hjælp fra 
hospital og behandleres side, lærte hun 
langsomt at leve med sygdommen. Ti-
den gik og i midten af halvfjerdserne 
mødte Marie sin mand og overvejede 
kraftigt at få et barn. Marie havde dog 
mange overvejelser, da angsten for at 
overføre sygdommen til et lille nyt 
menneske vejede tungt. 
Men skæbnen ville, at Maries øjne 
samtidig blev dårlige. Der opstod for-
andringer, som er senkomplikationer 
af diabetes og lægerne frarådede Ma-
rie at få børn. Øjnene blev behandlet 
med laserstråler, men hendes syn blev 
stadigt dårligere. 
De danske læger vovede ikke at opere-
re, men i 1979 hørte Marie ved en til-
fældighed om en læge i Tyskland, der 
var ekspert i netop hendes øjenlidelse. 

Marie rejste til Essen og blev opereret 
betalt med et arveforskud og det højre 
øje blev reddet. Det venstre mistede 
hun synet på, da nethinden løsnede 
sig. Men som hun selv udtrykker det:
”Alene det, at jeg fik lov at beholde mit 
syn på det ene øje, er jo et mirakel”.
Marie fortsatte efter operation med at 
arbejde som folkeskolelærer men på 
deltid og i ´84 giftede hun og hendes 
mand Svend sig. Alt var dejligt, indtil 
der i ´87 blev konstateret grå stær på 
begge Maries øjne. Det var ikke mu-
ligt at blive opereret, da risikoen for at 
det gode øje tog skade var for stor.

Nyren
I løbet af 1980 fik Marie nyreforan-
dringer foranlediget af sukkersygen. 
Gener som hudkløe, træthed, hovedpi-
ne osv. tiltog og i ´92 blev Marie ind-
kaldt til samtale, hvor hun fik forelagt 
en evt. dobbelt-transplantation af både 
nyre og bugspytkirtel for som lægen 
udtrykte det: Det eneste du fejler er, 
at du har sukkersyge. Det skal tilføjes, 
at denne type operation ikke foretages 
længere.
Marie indhentede mange informatio-
ner fra mange forskellige læger. Hold-
ningerne delte sig mellem den positive 
med et godt resultat på over 75% til 
den dybt negative, der forudsagde, at 
Marie givetvis ikke ville overleve en 
sådan operation. Men selvom Marie 
og Svend begge var i chok tog det dem 
alligevel ikke lang tid at sige ”ja tak” 
til at komme på venteliste til de nye 
organer.
Helt op til transplantationen arbej-

dede Marie på skolen og holdt sig i 
form med cykling. I slutningen af juni 
´92 blev Marie ringet op med et godt  
tilbud.
”Man gør sig jo nogle tanker. Jeg 
tænkte meget på den familie, der 
havde mistet. Det var en ung mand på 
motorcykel, der havde kørt sig ihjel”, 
fortæller Marie.

Transplantationen
Den 21. juni 1992 fik Marie en ny nyre 
og en ny bugspytkirtel. Begge funge-
rede flot fra dag ét. Alt var lykke – 
bortset fra at det jo er en sej omgang at 
gå igennem. Marie havde en lang svær 
måned på hospitalet. Under opholdet 
sprang hendes sår op og tarmene nær-
mest væltede ud. Dette gjorde at hun 
endnu en gang skulle på operations-
bordet. 
Kort efter udskrivelsen talte Marie 
med sin huslæge og fortalte naturlig-
vis glædestrålende, at hun var blevet 
transplanteret. Han kvitterer med et 
”nu er det jo ikke sikkert, at det hol-
der”. Denne erkendelse trak tæppet 
væk under Marie.
”Jeg havde slet ikke tænkt tanken - af-
stødning!”, siger en rystet Marie.

Efterspil
Endelig hjemme! Men så kom de 
psykiske problemer. Marie græd i en 
lang periode uden at vide hvorfor. 
Hun blev præsenteret for et udvalg af 
psykologer, hun blev skældt ud for at 
blande sig i sin behandling, hun fik 
at vide, at hun skulle ændre adfærd, 
ægteskabet fik skylden for depressio-

VI SKAL HUSKE AT FORTÆLLE
DEN GODE HISTORIE
- siger Marie Clausen, som selv er et livsbe-
kræftende bevis på en sådan.
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nen, hun blev anbefalet indlæggelse 
på den lukkede afdeling og ikke på 
noget tidspunkt var der én, der bare 
kunne lytte.
Marie mødte herefter en socialrådgi-
ver, der hjalp hende. Sammen fik de 
etableret en samtalegruppe for trans-
planterede. Det løsnede op for man-
ge ting. Der var andre i samme båd, 
andre der havde prøvet det på deres 
krop. 

På et senere tidspunkt var Marie 
så heldig at lære en anden dobbelt-
transplanteret kvinde at kende. Dette 
venskab kom til at betyde meget for 
Marie.

Dagligdagen 
Marie har en årelang karriere som fol-
keskolelærer bag sig og hun arbejder 
stadig som specialundervisningslæ-
rer på nedsat tid. Hun arbejder med 
de ældste klasser og trives rigtig godt 
med jobbet.
”Man får et nært forhold til de unge. 
Ja, man bliver faktisk lidt mor-agtig. 
Det er dejligt”.
Marie har nu på 16. år både en velfun-
gerende nyre og bugspytkirtel. Livet 
er godt og de eneste gener Marie op-
lever er søvnløshed og vægtforøgelse, 
som følge af medicinen. Derudover 
gangbesvær pga. hendes dårlige fod, 
som er endnu en senkomplikation fra 
sukkersygen.
”Jeg synes selv, at min historie er en 
dejlig historie. Det er godt, hvis andre 
kan få kendskab til, hvor positivt syg-
dom også kan være.”

Fremtiden

”Jeg vil bestemt blive ved med at ar-
bejde – selvom jeg tidligere svor, 
at jeg ville stoppe, når jeg blev 62. 
Arbejdet med børnene giver mit liv  
indhold og jeg har ærlig talt svært ved 
at forestille mig, at jeg bare skal gå 
hjemme. Jeg glæder mig hver dag, 
når jeg skal møde børn og kolleger. 

Derudover vil jeg gerne rejse igen. Der 
er mange steder min mand og jeg gerne 
vil opleve. Selvom jeg må indrømme, 
at jeg er begyndt at tænke mere over, 
hvor vi rejser. Der er steder i verden, 
som jeg i dag mener er for risikable at 
tage til for sådan en som mig Her tæn-
ker jeg på smittefare, læge- og hospi-
talshjælp mm., men foreløbig glæder 
vi os til februar, hvor vi tager til USA. 
Og så skal livet bare leves, så længe vi 
har det! Hver dag skal være god. Ja, og 
så starter jeg i det lokale gospelkor i  
aften”, afslutter Marie.

Livet bare leves, så længe vi har det! 
Hver dag skal være god, 

 siger Marie Clausen.
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Af klinisk diætist Sofie Wendelboe, Ny-
købing F. Sygehus

Som nyresyg er det vigtigt, at du får 
dækket dit proteinbehov. Samtidig er 
det vigtigt ikke at overskride anbe-
falingerne for fosfat. Dette kan være 
svært at opnå, da protein og fosfat fin-
des i de samme madvarer.

Protein
Protein er kroppens byggesten, og ca. 
15-20 % af din krop består af protein, 
det findes bl.a. i dine muskler. Samtidig 
er det en vigtig del af dit immunforsvar. 
Hvis du ikke får tilført nok protein 

gennem maden, begynder din krop at 
tære på det protein din krop består af, 
dvs. livsvigtigt væv. Det kan føre til at 
du bliver mere træt og at din krop har 
svært ved at bekæmpe infektioner.
Som dialysepatient, har du et større 
proteinbehov end raske, idet der ud-
skilles noget protein ved dialysen.

Protein - fosfat
Listen herunder viser en oversigt over, 
hvor meget protein og fosfat der er i 
forskellige produkter. Samtidig kan du 
se, hvor meget fosfat du får for hvert 
gram protein. Du kan se at protein fra 
æggehvide, kun giver meget lidt fos-

fat. Det samme gælder for kød, fisk og 
fjerkræ, mens mælk og ost har de hø-
jeste værdier.

ÆGGEHVIDE 

 Madvare Mængde/portion Protein indhold Fosfat indhold Fosfat pr. 1 g protein

 Æggehvide (pasteuriseret) 1 stk. = 40 g 4 g 4 mg 1 mg
 Æggeblomme (pasteuriseret) 1 stk. = 20 g 3 g 80 mg 27 mg
 Hele æg 1 stk. = 60 g 7,5 g 108 mg 14 mg
 Sødmælk 1 dl = 100 ml 3,5 g 93 mg 27 mg
 Soyadrik 1 dl = 100 ml 3 g 89 mg 30 mg
 Ymer 1 dl = 100 ml 6 g 130 mg 22 mg
 Protin drik (Arla) 1 dl = 100 ml 5,5 g 32 mg 6 mg
 Ost, fløde- 70+ 25 g 2,5 g 35 mg 14 mgW
 Ost, skære 45+ 1 skive = 25 g 6 g 135 mg 23 mg
 Ost, smelte- 45+ 25 g 6 g 200 mg 33 mg
 Ost, hytte- 20+ 25 g 3 g 55 mg 18 mg
 Kalkunkød 1 stk. = 100 g 22 g 150 mg 7 mg
 Kyllingekød 1 stk. = 100 g 20 g 173 mg 9 mg
 Svinekød 10 % fedt 1 stk. = 100 g 21 g 200 mg 10 mg
 Oksekød 5-10 % fedt 1 stk. = 100 g 21 g 170 mg 8 mg
 Laks/torsk 1 stk. = 100 g 18 g 200 mg 11 mg
 Marinerede sild 1 stk. = 100 g 12 g 52 mg 4 mg

(værdier er fra www.foodcomp.dk, tallene er afrundet)

Gode råd i madlavningen.
Køb æggeblommer og æggehvider hver for sig i bægre/ flasker i supermarkedet.
Hvis der skal bruges 2 æg i en opskrift, kan du i stedet bruge 1 blomme og 3 hvider. 
Til farsretter, f.eks. frikadeller behøver du ikke bruge blommer, du kan nøjes med hviden.

- en god proteinkilde (med lavt indhold af fosfat)
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Så er det atter blevet tid til at tilmelde 
sig den traditionsrige sportsweekend. 
Sportsweekenden er for alle Nyrefore-
ningens medlemmer samt pårørende 
og foregår i år i København d. 16. – 
17. maj.

Indkvartering foregår på Vandrehjem-
met i Brønshøj, som er velbesøgt og 
ligger i et rekreativt område ned til 
Degnemosen. Vi starter med årsmødet 
og fortsætter derefter med sports akti-
viteterne.Disse vil foregå forskellige 
steder i byen. De fysiske aktiviteter så 
som badminton, bordtennis og bold-
spil vil forgå i Lyngby. 

Der vil være en god middag lørdag af-
ten. Vi prøver at finde et sted hvor vi 
bagefter kan have en dart turnering.

Vi satser lidt ekstra på bowlingen i år, 
så søndag formiddag vil være i bow-
lingens tegn. Der vil være en træner til 
at forklare det grundlæggende og se-
nere guide os igennem det praktiske. 

Vi er allerede en del, der spiller bow-
ling i diverse klubber samt spiller i 
turneringer. Vi håber, at kunne starte 
et nyre/tranplantations hold i bowling 
unionerne snarest.

Vi afslutter med frokost og petanque 
og forventer, at vejret er med os til 
udendørs aktiviteten.

Prisen for deltagelse er kr. 250,- for 
medlemmer af Nyreforeningen og 
kr. 650,- for ikke-medlemmer. Prisen 
omfatter mad, overnatning samt del-

tagelse i aktiviteterne. Drikkevarer er 
for egen regning. Børn under 5 år er 
gratis. Børn mellem 5 og 15 år behø-
ver ikke at være medlem.
Der ydes kørselstilskud for deltagere, 
der skal over ”betalt hav” for at kom-
me til København. Tilskuddet svarer 
til billigste sats på Storebæltsbroen.  

Tilmelding skal ske senest d. 1. april 
på Nyreforeningens sekretariat hos 
Birgitte Makholm Tlf. 4350 4201 eller 
til Mogens Lundsberg tlf. 4444 2789.

Vel mødt!

Hilsen Sportsklubben

SPORTSWEEKEND 2009
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Nyreforeningen har i samarbejde med 
Gambro planlagt en storbyferie til 
Prag.

Prag er en af Europas mest eventyrlige 
byer. Byen ligger ved Moldauflodens 
bredder og er hovedstad i Tjekkiet. 
Byen er et kulturelt centrum med man-
ge museer, et stort udbud af koncerter, 
teater m.m. Den spændende bykerne 
består af huse, der står med en fantas-
tisk arkitektur. Mange små hyggelige 
forretninger med forskellige speciali-

teter fra Tjekkiet gør Prag til en dejlig 
by at besøge.
Vi har i skrivende stund desværre ikke 
alle detaljer klar, men når I læser denne 
artikel i Nyrenyt, så er alle formaliteter 
ordnet.
Afrejse fra København eller Billund 
den 25/5 og hjemkomst 3/6. Vi flyver 
til Prag og kommer til at bo i centrum 
af byen. Det bliver et mellemklasseho-
tel med morgenmad. Prisen i delt dob-
beltværelse kommer til at ligger på ca. 
6.000 kr.

Rejsen er for alle medlemmer af Nyre-
foreningen. Hæmodialyse er forhånds-
reserveret og P-dialyse kan medbrin-
ges, så alle kan deltage.  Det er uhyre 
vigtigt, at man er i stand til at klare sig 
selv eller har en god hjælper med. Der 
er en sygeplejerske og rejseleder med 
på turen.
Tilmeldig senest den 15/3 til Anette på 
sekretariatet – 43 52 42 52
Henvendelse om yderligere oplysnin-
ger til Jan Rishave på 62 21 52 52 eller 
på jan.rishave@get2net.dk

STORBYFERIE I PRAG MAJ 2009
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NYT KURSUSTILBUD

LIVSKVALITETSUNDERSØGELSE

Kurset henvender sig til familier, hvor 
far eller mor er nyresyg og deres hjem-
meboende børn i alderen 10 til 18 år. 
Formålet med kurset er at give forældre 
indsigt i og viden om, hvordan man som 
forældre bedst muligt informerer sine 
børn om alvorlig sygdom, hvilke fø-
lelser og reaktioner der ofte opstår hos 
børn og unge, hvordan børn og unge ty-
pisk tackler situationen, hvad man stille 
op som forældre osv. Derudover er for-
målet, at give børn og unge information 
om nyresygdomme og behandling samt 
give dem mulighed for at møde andre 
børn og unge i samme situation 

Det er gratis at deltage i kurset. Hver 
familie får sit eget fritidshus. Frokost 
og middag spises i restauranten. Fami-
lierne skal selv sørge for morgenmad 
og betaling af drikkevarer.
Transporten kan også blive dækket af 
Nyreforeningen.

Der er plads til 9 familier på kurset
Nærmere oplysninger om kurset og 
tilmelding hos Nyreforeningens social-
rådgiver Jan Jensen på telefon 43 50 42 
05.

Tilmeldingsfrist senest den 1.april 
2009.

Øvrige kurser i foråret 2009
Familiekursus, 20. – 24. maj på Ferie-
center Danparcs Søhøjland

Kurset henvender sig til nyresyge børn 
under 18 år samt deres forældre og søs-
kende. Kurset indeholder et lægefagligt 
oplæg, hvor vi kommer ind på behand-
ling, nyresygdomme, nyrernes funktion, 
medicin, nyere forskning m.m. Der vil 
desuden være oplæg om angst i forbin-
delse med alvorlig sygdom samt infor-
mation om Nyreforeningens tilbud til 
nyresyge børn og deres forældre.

Det koster 1.950 kr. at deltage for voksne 
og børn over 12 år. Prisen for børn mel-
lem 3 og 12 år er 1.350 kr. Børn under 3 
år deltager gratis. I prisen er inkluderet 
ophold i fritidshus, frokost, middag, nær-
mere fastlagte aktiviteter udover centrets 
gratis aktiviteter. Der er mange forskelli-
ge fællesaktiviteter for børn og forældre. 

Der er plads til 9 familier på kurset.
Når I har merudgifter på grund af je-
res barns nyresygdom, kan I få dækket 
kursus gebyret samt transport til og fra 
kursuscentret fra jeres kommune over 
Servicelovens § 41. Socialrådgiveren i 
Nyreforeningen hjælper gerne med at 
søge kommunen.

For yderligere information og tilmelding 
kontakt Jan Jensen på tlf: 43 50 42 05

Tilmeldingfrist senest den 1.april 2009. 

Kursus for nye tillidsfolk, 28. – 29. marts 
på Næsbylund kro
Kurset henvender sig til medlemmer el-
ler suppleanter i kredsbestyrelser og an-
dre tillidshverv i Nyreforeningen. Alle 
der ikke tidligere har været på kurset kan 
komme med på dette kursus.
Formålet med kurset er at få deltagerne 
til at lære mere om Nyreforeningen og 
arbejdet i foreningen. Vi ser på deltager-
nes stærke og svage sider samt hvilke 
arbejdsopgaver, som deltagerne kan 
hjælpe med i Nyreforeningen. Desuden 
arbejdes med forskellige etiske aspekter 
ved arbejdet i en patientforening.

Kurset er gratis for deltagerne og der bli-
ver transportgodtgørelse efter forening-
ens regler.

Tilmelding skal ske til Birgitte på sekre-
tariatet senest fredag den 6. marts på tlf.  
43 52 42 52.

For yderligere information kontakt 
Jan Rishave på 62 21 52 52, mail  
jan.rishave@get2net.dk

Kort før jul igangsatte Nyreforeningen, 
i samarbejde med People Research og 
Abbott, en livskvalitetsundersøgelse 
blandt dialysepatienter og transplan-
terede. Resultaterne fra analysen skal 
bruges i forbindelse med Nyrernes 
Dag.

Jo flere der deltager i undersøgelsen, jo 
bedre kan vi dokumentere forholdene 
for dialysepatienter og transplantere-
de. Derfor opfordrer vi alle, der endnu 
ikke har deltaget, til at gå ind på vores 
hjemmeside www.nyreforeningen.dk  
inden udgangen af februar og udfylde 

spørgeskemaet. Det tager ca. 45 minutter. 
Hvis man ikke har internetadgang men 
gerne vil deltage, så ring til os på tele-
fon 43 50 42 06 og oplys navn, alder 
og telefonnummer. Så bliver du ringet 
op af People Research i løbet af marts 
måned.

Når mor eller far er kronisk syg, 
20. – 24. maj på Feriecenter Danparcs Søhøjland
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Feriedialyse på Rømø
Vi tilbyder dialysebehandling:

• med dialysefagpersonale 
• altid en dialyselæge tilstede
• direkte afregning med dit hjem amt, via kautionspapirer. 
• laboratorie og nødhjælpsbehandling

Dialysen bliver gennemført med Fresenius 4008 dialyseap-
parater i omvendt osmoseteknik.

Velkommen til Rømø – ferieparadiset ved
Vesterhavet.
Rømø er et ferieparadis, der i disse år søges af
flere og flere glade feriegæster uanset årsti-
den - her er pragtfuldt både i forår, sommer,
efterår og vinter.
Rømø er et af de herligste feriesteder i
Vestsønderjylland. Rømø er en ø, men en ø
man ikke skal sejle til for at nå.
Rømødæmningen med dens unikke fugleliv
forbinder Vesterhavets oase med fastlandet,
hvor man finder centerbyen Skærbæk.

Ring til os, send os en fax eller e-mail for boo-
king af dialysetider. Ved yderligere spørgsmål
står vi gerne til rådighed.

Vi glæder os til at byde Dem velkommen.

Handvaerkervej 28
DK-6792 Rømø
Tel.: 00 45 / 73 75 / 50 04
Fax: 00 45 / 73 75 / 50 20
info@phoenix-dialyse.de
www.phoenix-dialyse.de

Astellas støtter Nyreforeningen

Astellas Pharma A/S
Naverland 4, DK-2600 Glostrup, Denmark
Tlf.: +45 43 43 03 55, Fax: +45 43 43 22 24
E-mail: info.astellas@dk.astellas.com

støtter
Nyreforeningen økonomisk

Novartis Healthcare A/S

Lyngbyvej 172 · 2100 København Ø · Tlf. 39 16 84 00
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Af, Jeppe Hagstrup Christensen, pro-
fessor, overlæge dr. med, Aalborg Sy-
gehus.

Det er efterhånden mange år siden, 
at overlægerne Dyerberg og Bang fra 
Aalborg Sygehus opdagede de mu-
lige gavnlige effekter af fiskeolie. De 
sammenlignede de grønlandske Inuit-
ter med danskerne. Inuitterne havde 
betydelig færre blodpropper end dan-
skerne og et grundlæggende træk var, 
at Inuitterne spiste meget mere fisk. 
I fisk er der fiskeolie, og denne olie 
har vist sig at kunne påvirke særdeles 
mange funktioner i kroppen i gavnlig 
retning. Således er der siden Dyerberg 
og Bangs første beretninger om Inuit-
terne kommet mere end 12.000 viden-
skabelige artikler om fiskeolie. I vores 
forskergruppe i Aalborg arbejder vi vi-
dere med udforskningen af fiskeoliens 
virkninger.

Byggeklodsen
For at kunne forstå hvorfor fiskeolie 
har så mange gode effekter, er det 
væsentligt at vide, at selve fiskeolien 
er en byggeklods som anvendes i alle 
cellevægge i hele kroppen. Det vil 
også sige, at fiskeolien er til stede i 
alle organer, bl.a. er der en meget høj 
koncentration af fiskeolie i hjertet og 
hjernen, men også nyrerne indeholder 
en del fiskeolie. Denne byggeklods 
(fiskeolien) kan man ikke selv danne i 
kroppen og derfor er vi som mennesker 
afhængig af at få fiskeolien via føden. 
Det kan enten være ved at spise 

fed fisk (der er klart mest fiskeolie i fed 
fisk) et par gange om ugen eller ved at 
tage fiskeolietilskud som kapsler. 

Fiskeolien og hjertesygdom hos 
nyresyge
Den væsentligste forskning om fis-
keolies effekter, har været indenfor 
hjerte/karsygdomme. Netop hjerte/
karsygdomme såsom kranspulsåre-
forkalkning og blodpropper i hjertet 
rammer en stor del af befolkningen 
og desværre rammer disse sygdomme 
i endnu højere grad mennesker med 
nyresygdomme, specielt hvis man er 
i dialyse. Blodprop i hjertet medfører 
ofte visse hjerterytmeforstyrrelser og 
faktisk kan hjerterytmen være så al-
vorligt påvirket, at det medfører døden 
– det der også kaldes hjertestop. Og 
netop forebyggelsen af de alvorlige 
hjerterytme-forstyrrelser er en af de 
formodentlig helt centrale positive ef-
fekter af fiskeolie. Således viser flere 
store videnskabelige undersøgelser, at 
mennesker reducerer deres risiko for 
hjertestop med op til 50 %, hvis de 
spiser fed fisk jævnligt eller tager fis-
keoliekapsler dagligt. 

Som dialysepatient er man desværre 
udsat for en højere risiko for alvorlige 
hjerterytmeforstyrrelser sammenlignet 
med befolkningen som helhed. Der 
kan være flere årsager til dette, men 

en forklaring eller teori kunne være, 
at dialysepatienter ikke har et særligt 
højt indhold af fiskeolie i deres celler 
og dermed i deres organer. De er altså 

ikke ordentlig beskyttet mod disse ryt-
meforstyrrelser, som i sidste ende kan 
være alvorlige. 

På Aalborg Sygehus har vi gennem 
flere år arbejdet med en metode, som 
kan sige noget om risikoen for at ud-
vikle alvorlige hjerterytmeforstyrrel-
ser. Metoden hedder hjertefrekvensva-
riabilitet (= HFV) og grundlæggende 
siger HFV noget om, hvor sundt og 
modstandsdygtigt hjertet er. Jo højere 
HFV jo sundere hjerte. Vi har fundet, 
at patienter med en stor blodprop i 
hjertet har en nedsat HFV, men hvis vi 
gav disse patienter fiskeolie, steg deres 
HFV betydeligt og de fik altså en sun-
dere hjerterytme. Det at fiskeolie kan 
få HFV til at stige, regnes nu som en 
del af forklaringen på, hvorfor fiske-
olie delvis beskytter mod hjertestop. 

Vi har også undersøgt HFV hos perso-
ner i hæmodialyse og generelt har vi 
fundet en betydelig nedsat HFV hos 
disse personer. Dette er jo foreneligt 
med den øgede risiko for alvorlige 
hjerterytmeforstyrrelser hos personer 
med nyresvigt. Der ser også ud til at 
være en sammenhæng mellem fiske-

FISKEOLIE OG NYRESYGDOM
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olieindholdet i kroppens celler og HFV 
hos personer i dialyse, idet de dialyse-
patienter med det højeste indhold i de-
res celler også har den højeste HFV og 
dermed altså den sundeste hjerterytme. 
Dog mangler der i øjeblikket større 
undersøgelser af om fiskeolietilskud 
kan få HFV til at stige yderligere hos 
dialysepatienter. På Aalborg Sygehus 
er vi øjeblikket i gang med en under-
søgelse af, om fiskeolie givet direkte i 
blodbanen under selve dialysen har en 
positiv effekt.

En spændende teori
Selvom dialysepatienter har en høj ri-
siko for alvorlige hjerterytmeforstyr-
relser, forekommer de sjældent under 
selve dialysen. Man kunne ellers godt 
tro at alle de ændringer, der sker i 

kroppen i forbindelse med en dialyse 
kunne udløse hjerterytmeforstyrrelser. 
Men pudsigt nok ser det ud til, at selve 
dialyseprocessen i sig selv frigør noget 
fiskeolie fra forskellige depoter i krop-
pen. Dvs at koncentrationen af fiske-
olie i blodet faktisk stiger i forbindelse 
med selve dialysen og en teori er, at 
dialysepatienter derfor er beskyttet 
mod alvorlige hjerterytmeforstyrrelser 
under dialysen. Vi er i øjeblikket ved 
at undersøge denne teori nærmere.

Mange gavnlige effekter
Samlet må man sige, at der er en god 
forklaring på, hvorfor fiskeolien er 
gavnlig for så mange ting. 
Netop det at den er byggeklods i alle 
cellevægge gør, at fiskeolien kan på-
virke flere sygdoms-processer. Celle-

væggens funktion er nemlig helt cen-
tral for mange af kroppens funktioner 
og dermed sygdomme. Vi har tidligere 
lavet en større undersøgelse på flere 
vestdanske dialyseafsnit, hvor vi fandt, 
at et dagligt fiskeolietilskud medførte 
betydelig færre blodpropper blandt 
dialyse-patienter. Vi fandt også, at fis-
keolien markant sænkede indholdet af 
det fedtstof, som kaldes triglycerid. 
Det er sandsynligvis af stor betydning, 
da man ved, at netop et stort indhold 
af triglycerider er skadeligt også for 
personer med nyresygdomme. For 
nyrepatienter er det også godt at vide, 
at fiskeolien ikke skal omdannes eller 
udskilles via nyrerne, som er tilfældet 
for megen slags medicin. 
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Skandalen om kontrastmidlet Omni-
scan fortsætter. Skejby Hospital of-
fentliggjorde tirsdag den 13. januar, 
at man efter undersøgelser af nyre-
patienter, der er blevet skannet med 
Omniscan, har konstateret 15 nye 
tilfælde af den stærkt invaliderende, 
og i nogle tilfælde dødelige, sygdom 
nefrogen systemisk fibrose også kal-
det NSF.

Der blev tidligere på året anerkendt 
erstatning i Patientforsikringen til 28 
Omniscan-patienter. Nyreforeningen 
har bistået patienterne i disse sager 
og vil naturligvis også bistå de pa-
tienter, der nu er blevet diagnostice-
ret med NSF.

Michael Madsen, der selv er skadet 
af Omniscan, har taget initiativ til 

dannelse af et netværk for de berørte 
patienter. Netværket giver de berørte 
patienter mulighed for at udveksle 
erfaringer og orientere hinanden om 
udviklingen i verserende erstatnings-
sager. Ligeledes rådgiver patienterne 
hinanden om fysioterapi og anbefa-
ler hinanden cremer, der dulmer de 
hudgener mange af dem lider af.

”Vi løfter hinanden ved at tale sam-
men. Det hjælper at vide, at man 
ikke er alene på godt og ondt”, udta-
ler Michael Madsen.

Nyreforeningen opfordrer alle Om-
niscan-patienter til at deltage i net-
værket. Kontakte Nyreforeningens 
socialrådgiver Jan Jensen på telefon 
43 50 42 05 eller Michael Madsen på 
telefon 32 58 99 99.

 

SOCIALRÅDGIVEREN HAR ORDET

Nyreforeningen driver et omfattende arbejde i forhold til at 
sikre de bedst mulige forhold for landets nyrepatienter. Ar-
bejdet omfatter bl.a. socialrådgivning, informationsarbejde, 
kursustilbud, politisk arbejde, forskningsstøtte og ferierejser for 
nyresyge og deres familie.
Vi vil altid gerne kunne forbedre vores service, men det kræver, 
at vi har pengene til det. Derfor har vi brug for din hjælp. Du 
kan støtte Nyreforeningen på følgende måder.

• Én-gangs donation:
- Du kan donere et beløb, efter eget valg, online på www.
nyreforeningen.dk
- Eller du kan indbetale et beløb, efter eget valg, på giro 
1580000
- Eller du kan lave en bankoverførsel via netbank til konto 
3129 0001580000
 
• Gavebrevsaftale:
Du kan lave en gavebrevsaftale med os, hvor du forpligter 
dig til at give et fast beløb efter eget valg i 10 år til Nyrefor-
eningen. For nærmere oplysninger kontakt Marianne Eisner 
på tlf. 43 50 42 04 eller me@nyreforeningen.dk

•	 Arv
Du kan vælge at testamentere hele eller dele af din arv til 
Nyreforeningen. For nærmere oplysninger kontakt Marianne 
Eisner på tlf. 43 50 42 04 eller me@nyreforeningen.dk.

•	 Bårebidrag
I stedet for blomster ved begravelse kan der indbetales 
bårebidrag til Nyreforeningen. Indbetaling kan ske på giro 9 
27 21 00. Mærk indbetalingen ”bårebidrag” og skriv navn på 
afdøde.

•	 Det	Gode	Program
På vores hjemmeside kan du hente programmet ”Det Gode 
Program”. Programmet gør, at du, når du handler i visse bu-
tikker på nettet, kan vælge at støtte Nyreforeningen. Du kan 
læse mere om programmet på www.nyreforeningen.dk. 

Læs mere om alle støttemulighederne på vores hjemmeside 
www.nyreforeningen.dk

STØT NYREFORENINGEN

Astellas støtter Nyreforeningen

Astellas Pharma A/S
Naverland 4, DK-2600 Glostrup, Denmark
Tlf.: +45 43 43 03 55, Fax: +45 43 43 22 24
E-mail: info.astellas@dk.astellas.com

støtter
Nyreforeningen økonomisk

Novartis Healthcare A/S

Lyngbyvej 172 · 2100 København Ø · Tlf. 39 16 84 00
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Fra starten af 2009 har Transplanta-
tionsgruppen flyttet sit sekretariat fra 
Danske Handicap-organisationer til 
Nyreforeningens lokaler i Vanløse. 
Marie Uhrenholt Olesen, der siden juni 
2008 har arbejdet 2 dage om ugen som 
projektkoordinator for Transplanta-
tionsgruppen, er derfor nyeste kollega 
på Herlufsholmvej. Marie er 23 år og 
læser kommunikation, dansk litteratur 
og medier på 4. år på RUC.

”Mit første projekt på RUC handlede 
om de etiske aspekter vedrørende or-
gandonation. Da jeg så senere stod og 
manglede et studierelevant arbejde, så 
var Transplantationsgruppen oplagt. 
Jeg synes, det er rart at være flyttet 
over til Nyreforeningen. Dels er her 
bedre mulighed for faglig sparring, 
dels er det hyggeligt at være tættere 
på mine kollegaer. Endelig så er de 
fleste transplantationspatienter jo ny-

repatienter og derfor er det fra nyre-
patienter, jeg får flest henvendelser”, 
forklarer Marie.

I Nyreforeningen er vi glade for at 
have fået en ny kollega og fået Trans-
plantationsgruppen tættere på.

NYT FRA SEKRETARIATET

STØT NYREFORENINGEN  
GENNEM AID-MAKER

Det koster kun 200 kr. om året at blive medlem af Nyreforeningen. 
Udfyld nedenstående og indsend det til Nyreforeningen, Herlufsholmvej 37, st., 2720 Vanløse.
Undertegnede ønsker at blive medlem af Nyreforeningen.
 

Navn:

Adresse:

Postnr. og by: 

Tlf.: Mailadr.:

� Dialysepatient � Transplanteret � Støttemedlem
� Nyresyg på anden måde � Pårørende
� Livsvarigt medlem (2.000,- kr.) � Firmamedlem (5.000,- kr.)

Fødselsår:  Underskrift:         

Herlufsholmvej 37, st.,
2720 Vanløse

Bliv medlem af Nyreforeningen

�

BLIV MEDLEM AF NYREFORENINGEN

En-god-sag.dk har skiftet navn til ”Aid-
maker”, men konceptet er stadig det 
samme. Det eneste, du skal gøre, er at 
hente det lille program Aid-maker på din 
computer. Aid-maker gør dig i stand til 

at handle i tusindvis af online butikker. 
For hver ting, du køber i disse butik-
ker, giver butikken en donation til Ny-
reforeningen, uden at du kommer til at  
betale mere for dine varer. 

Programmet kan hentes på Nyrefor-
eningens hjemmeside www.nyrefor-
eningen.dk ved at klikke på ”Støt 
Nyreforeningen” 
 På forhånd tak!
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NYREFORENINGEN, 
UDVALG OG  
LOKALKREDSE



AF:

1 – Årgang 36

24


