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Bli medlem i
 

Vil du støtte en organisasjon som
	arbeider for å ivareta interessene til transplanterte og nyresyke?
	har muligheter til å påvirke de som tar viktige beslutninger av betydning  

for transplanterte og nyresyke?
	samarbeider tett med andre pasientorganisasjoner for felles måloppnåelse?
	bidrar til å fremme ny forskning?

Da bør du bli medlem i LNT.

Som medlem
	får du et oppdatert og fyldig medlemsblad fire ganger pr. år
	kan du være med på kurs, seminarer og turer som fylkeslaget ditt arrangerer
	kan du benytte deg av FFOs rettighetssenter

Du kan melde deg inn ved å
	registrere deg via vår hjemmeside: www.LNT.no 
	kontakte oss på telefon 23 05 45 50
	sende en e-post til post@LNT.no 

Vi ønsker at du oppgir følgende ved innmelding:
	navn
	adresse
	fødselsår
	e-postadresse
	telefonnummer
	medlemstype 

	y Pasientmedlem/hovedmedlem – nyre, lever eller pancreas
	y Støttemedlem – nyre, lever eller pancreas
	y Firma, institusjon eller lignende

Medlemmenes fødselsår har betydning når vi skal søke om offentlig støtte.

Informasjonen du gir om deg selv, vil bli registrert i medlemsregisteret  
vårt og også være tilgjengelig for fylkeslaget der du bor. Alle tillitsvalgte  
og ansatte i LNT har taushetsplikt.

Når du har meldt deg inn, vil du få tilsendt en giro for innbetaling  
av medlemskontingenten.

Dette koster medlemskapet:
	Pasientmedlem: kr 330,- 
	Støttemedlem: kr 180,- 
	Firma, institusjoner og lignende: kr 400,- 

Det er halv kontingent ved førstegangs innmelding etter 1. august.
Overbetaling anses som gave.

Når vi har registrert innbetalingen din, vil du få tilsendt en velkomstpakke.

LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Postboks 6727 Etterstad
0609 OSLO
Telefon: 23 05 45 50
E-post: post@LNT.no
Bankkonto: 8230.06.01398

www.LNT.no    
Facebook: Søk etter LNT eller LNTBU

Hva skjer?
Seminar, ledersamling

og NNS-møte

Sted: Clarion Admiral, Bergen
Tid: 25.-27.9. 2015

Likepersonskurs

Sted: Scandic Helsfyr hotell, Oslo
Tid: 17.-18.10. 2015
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Redaktøren

I skrivende stund er World Transplant 
Games 2015 i Argentina nettopp avsluttet, 
og vi håper å bringe mer stoff om dette  
i neste LNT-nytt.

Færre organdonasjoner betyr flere 
pasienter i dialyse
Tall fra Oslo universitetssykehus for 
1. halvår 2015 viser en ytterligere nedgang i 
antall organdonasjoner og en stor økning 
i pasienter som venter på ny nyre. LNT 
er meget bekymret for situasjonen og 
arbeider aktivt for at forholdene skal 
bedre seg. I dette LNT-nytt kan du se 
transplantasjons tallene for første halvår 
2015 og lese LNTs pressemelding om 
situasjonen. 

Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning, særlig på system-
nivå, er en viktig kanal for å påvirke 
utformingen av helsevesenet. Derfor er 
det gledelig at LNT, ved leder Ragnar 
Skjøld, blir representert i det nyopp-
nevnte brukerutvalget i Helse Sør-Øst 
RHF. I dette bladet skriver Ragnar Skjøld 
om brukermedvirkning generelt, og Bjørn 
Stian Hojem forteller om sine erfaringer 
som medlem av Regionalt brukerutvalg 
i Helse Midt-Norge RHF.

Skreddersydd opplæring etter nyre
transplantasjon
Det ble i 2014 igangsatt en implementerings-
studie ved Avdeling for Transplantasjon 
ved OUS Rikshospitalet. Studien, som 
gjøres i samarbeid med Universitetet 
i Oslo, har som overordnet mål å sikre 
innføring av forskningsbasert, skred-
dersydd opplæringsprogram til nyre-
transplanterte ved Rikshospitalet. 

Kjære medlemmer
Barn og unge i LNT har deltatt på flere 
arrangement i vår/sommer
Her bør spesielt nevnes:
• Barne- og familieleiren på Haraldvigen 

i Kristiansand, som i år samlet ni  
familier med til sammen 50 deltakere. 

• Sommerleir i Tyrkia 
• Besøk på ungdomspoliklinikk i Oxford
• Klingon Young Adult Weekend  
Nærmere omtale av arrangementene 
finner du på LNTBU-sidene.

Vi har mange beretninger fra flotte 
arrangement i fylkeslag i dette bladet:
Finnmark, Hedmark, Sør-Trøndelag,  
Hordaland, Telemark og Oslo/Akershus.

Arendalsuka 
er blitt en viktig møteplass for organisasjo-
ner, næringsliv og politikere.  Medlemmer 
i LNT Telemark deltok i år på standen til 
Stiftelsen Organdonasjon.

LNT har i år sendt inn seks søknader 
om prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen
Svar på søknadene ventes i slutten av  
november. Vi er spesielt spent på om 
vi får innvilget søknaden om «Ferie, 
mestring og dialyse i Valdres». Dette vil 
i tilfelle gi et lenge etterlengtet ferietilbud 
til pasienter i dialyse. 

I dette nummeret finner du også en 
presentasjon av LNTs Landsstyre, som 
ble valgt på Landsmøtet i april 2015, og 
du kan lese om EKPF – European Kidney 
Patients’ Federation (tidligere CEAPIR).    

God lesning og fortsatt god høst! 

Da er det høst og tid for årets tredje utgave 
av LNT-nytt med mye interessant stoff. 

Hovedtema for høstens utgave er tren
ing under dialysebehandling
Avdelingsleder, dr.med. Aud-Eldrid 
Stenehjem, Nyremedisinsk avdeling ved 
Oslo universitetssykehus, Ullevål har 
mottatt prosjektmidler fra ExtraStiftelsen 
til Oslo ExDia-studien. Studien ser på 
effekter av trening på sengesykkel mens 
man får hemodialysebehandling. Mer om 
resultatene av studien og intervju med 
en av pasientene som var med, finner du 
i denne utgaven av LNT-nytt. 

Fysisk aktivitet er viktig også for  
transplanterte
Transplantertes idrettsforening (TIF) stilte 
med 15 deltakere i Holmenkollstafetten  
9. mai. British Transplant Games ble 
av viklet i månedsskiftet juli-august og 
hadde fire deltakere fra Norge. De høstet 
to gull! Les mer i bladet.
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Vi trenger fødselsåret ditt
LNT får offentlige tilskudd etter antall betalende medlemmer. I henhold til nytt 
regelverk må vi kunne dokumentere våre medlemmers fødselsår. For at ditt 
medlemskap skal gi offentlige midler, trenger vi altså å vite hvilket år du er født.

Dersom du ønsker det, oppgi gjerne også e-postadressen/telefonnummeret ditt. 

Kontakt oss på:
E-post: post@LNT.no   –   Tlf.: 23 05 45 50

Husk å  
melde  

adresse-
endring

Har du betalt årets 
medlemskap?
I disse dager sender vi ut 2. purring på årets 
medlems kontingent. Det er i skrivende stund 132 
av våre medlemmer som ikke har betalt. Vi håper 
så mange som mulig av disse betaler før utgangen 
av året. De som ikke har betalt pr. 31.12.2015, vil bli 
deaktivert i medlemsregisteret og vil ikke få tilsendt 
LNT-nytt fra 2016.

Jo flere vi er, jo flere ressurser har vi til å gjennom-
føre det viktige arbeidet vårt. Medlemmene bidrar 
til å styrke LNTs økonomi, både gjennom medlems-
kontingenten og ved at de gir uttelling når offentlig 
støtte til frivillige organisasjoner fordeles.

Skattefradrag for gaver til LNT og til LNTs forskningsfond
Vet du at du kan få skattefradrag for gaver til LNT og til LNTs forskningsfond?

Gave til LNT:
Gaver til LNT kan gis til konto 8230.06.01398

Gave til LNTs forskningsfond:
Gaver til LNTs forskningsfond kan gis til konto 1503.40.90898

Husk å oppgi ditt fødselsnummer (fødselsdato + personnummer, 11 siffer) dersom du ønsker skattefradrag. Uten 
disse opplysningene får vi ikke innberettet gaven fra deg til skattemyndighetene.

Mer om vilkårene for skattefradrag finner du på www.skatteetaten.no

På forhånd takk for støtten!
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Styret informerer

Etter å ha vært aktiv både lokalt og sen-
tralt i diverse verv, gjennom mer enn ti år, 
ble jeg på landsmøtet i april valgt inn som 
leder i LNTBU. LNTBU er LNT sin barne- 
og ungdomsgruppe for alle mellom 0 og 
35 år.

Da jeg hadde blitt transplantert, opplevde 
jeg at livet mitt ble forandret. Jeg måtte ta 
hensyn til så mange andre ting enn andre 
tenåringer. Ville jeg noen gang klare å få 
en utdannelse? Hva med jobb? Det jeg 
hadde behov for, var å møte noen som 
hadde vært gjennom det samme som meg 
og som kunne forstå at ikke alt var som 
før. 

Jeg dro på et møte med mitt lokale 
fylkeslag, men der var det kun eldre 
mennesker. Jeg var da 17 år og hadde 
nettopp kommet ut fra sykehuset etter 
5-6 måneder og følte ikke at jeg fikk så 
mye ut av dette møtet. Senere fikk jeg et 
brev i posten hvor jeg ble invitert til en 
ungdomssamling i Oslo. Etter mye om 
og men fikk foreldrene mine meg til å 
dra. Det var fantastisk for meg å få møte 
andre som skjønte hvordan jeg hadde det, 
uten at jeg trengte å forklare alt. De hadde 

vært like syke som meg, eller sykere, men 
hadde likevel et «normalt» liv. Fra den 
dagen bestemte jeg meg for at jeg ønsket 
å gi andre det jeg ikke fikk. Etter dette har 
jeg møtt mange flotte mennesker i LNT 
og fått oppleve mye morsomt. Alle som 
ønsker å bidra, om enn bare litt, er alltid 
velkomne!

Som leder i LNTBU ønsker jeg, sammen 
med resten av styret, å skape mer aktivi-
tet både lokalt og sentralt. Vi ser at vi er 
en liten gruppe, men ønsker å hjelpe de 
få som er med. Vi har nå blant annet fått 
ordnet med familiemedlemskap, slik at 
det fra 2016 blir billigere for hele familier 
å melde seg inn i foreningen. Det har i 
mange år vært arrangert familieleir, noe 
som har vist seg å bli en stor suksess. 
Vi satser på å fortsette med å arrangere 
familieleir en gang hvert år. Vi har noen 
fylkeskontakter for ungdom og foreldre-
kontakter, men vi håper at vi kan få en 
kontakt i hvert fylke i fremtiden. 

Det er veldig viktig at det finnes en arena 
der unge kan møtes, enten de er nyresy-
ke, donorer, transplanterte eller i dialyse. 
Det kan være vanskelig å gå gjennom 
tenårene med en kronisk sykdom, eller ha 
søsken med kronisk sykdom. Vi arbeider 
aktivt for å informere om hvilke rettighe-
ter de ulike gruppene har. 

Vi ønsker å få i gang en samling for de 
som er mellom 13 og 17 år. Vi i styret tar 
gjerne imot forslag fra dere, og vi håper 
at dere ønsker å delta på en samling. Jeg 
kommer til å arbeide for at vi får på plass 
én samling i året for denne gruppen.

Jeg ønsker også å arbeide for at vi får i 
gang minst én samling i året for de som 
er mellom 18 og 35 år. Disse samlingene 
har vært veldig populære de siste årene. 
På disse samlingene er det ikke slik at vi 
bare prater om sykdom, det er heller tvert 
imot. Det handler i hovedsak om å få 
møte andre mennesker som man kan bli 

Styret informerer
kjent med. Eksempler på turer vi har vært 
på, er spa på Holmsbu og rafting med 
havørnsafari i Lofoten.

For mange år siden klarte vi å få igjen-
nom at LNTBU skal være representert 
i LNTs landsstyre. Jeg har en plass der 
som leder av LNTBU og sitter der for å 
representere alle dere som er mellom 0 og 
35 år, ikke meg selv. Derfor er det viktig 
at dere tar kontakt om det er noe dere 
ønsker at skal bli tatt opp. Det å bli syk 
når man er ung, er noe helt annet enn å få 
en sykdom senere i livet når man har fått 
etablert seg. Utenom aktivitetene vi og 
fylkeslagene arrangerer, er den viktigste 
jobben for oss å jobbe for rettighetene til 
de i vår gruppe. Vi ønsker ikke bare å 
beholde de rettighetene vi har, vi ønsker 
å jobbe for å få bedre rettigheter. Selv om 
vi er en liten gruppe, ønsker vi å få frem 
hvordan kronisk sykdom og transplanta-
sjon påvirker våre liv, vi vet jo at det bare 
kommer til å bli flere av oss i fremtiden 
siden flere vil bli kronisk syke og det blir 
utført transplantasjon på flere. Det er også 
slik at vitenskapen går fremover og vi i 
morgen kan redde de som vi ikke kunne 
redde i dag.

Er du interessert i dine rettigheter, ønsker 
å være aktiv, bare trenger noen å snakke 
med, er pårørende, vil være med på  
tur eller har spørsmål, er det bare å ta 
kontakt! Du kan nå oss gjennom  
www.LNT.no, ved å sende mail til  
lntbustyret@hotmail.com eller ringe  
23 05 45 50  – da kommer du til LNTs 
sekretariat og kan snakke med vår 
ungdoms sekretær, Ingvild. Du finner  
oss også på Facebook ved å søke etter 
LNTBU eller ved å legge inn denne 
linken:  
https://www.facebook.com/LNTBU?fref=ts
Jeg kan nås på telefon 917 25 291 eller du 
finner meg på Facebook. 
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K/DOQI Guidelines (11) anbefaler mi-
nimum 30 minutters trening to ganger i 
uken for denne pasientgruppen. Det er 
behov for studier som kartlegger opti-
male treningsprogram ut fra pasientenes 
behov. Pasientene har ofte sammensatte 
sykdomsbilder, og det er av stor betyd-
ning at trening kan gjennomføres samti-
dig med dialyse behandlingen. 

Målsetning
Hovedhensikten med studien var å 
evaluere effekten av sykkeltrening, med 
henholdsvis moderat og høy intensitet, 
under dialysen hos hemodialysepasienter. 
Vi ønsket å undersøke om det er sammen-
heng  mellom kondisjon (målt ved aerob 
kapasitet) og risikofaktorer for hjerte- og 
karsykdom. I tillegg ønsket vi å under-
søke om trening medførte endringer i 
dialyseeffektivitet og helserelatert livs-
kvalitet hos denne pasientgruppen.

Metode og materiale
Fysioterapeutene Heidi A. Bunæs-Næss  
og Birgitta Blakstad Nilsson samt 
nyre lege Aud Stenehjem utarbeidet en 
detaljert skisse for hvordan studien skulle 
gjennomføres, og denne ble godkjent av 
Regional komité for medisinsk helsefag-
lig forskningsetikk i Helse Sør-Øst og av 
Personvernombudet ved Oslo universi-
tetssykehus. 

Studien ble gjennomført ved OUS,  
Ullevål med støtte fra ExtraStiftelsen via 
LNT og fra Fond til etter- og videreut-
danning av fysioterapeuter. Utvelgelsen 
av pasienter foregikk fra november 2012 
til desember 2014. Både menn og kvinner 
i alderen 20-75 år som hadde vært i dialyse 
mer enn 3 måneder, totalt 264 pasienter, 
ble vurdert for deltakelse. Medisinske 
tilleggsdiagnoser og språkforståelse var 

Bakgrunn
Pasienter med dialysekrevende nyresvikt 
har oftere nedsatt fysisk yteevne enn friske 
i sammenlignbare alderskategorier (1–3), 
og det er mange årsaker til det. Mange 
har flere tilleggssykdommer som vanske-
liggjør fysisk aktivitet, og de fleste med 
nyresykdom som krever nyreerstattende 
behandling (dialyse eller transplantasjon),  
har blant annet endret muskelsammen-
setning og ernæringstilstand (4). 

En pilotstudie (5) utført ved Oslo 
universitets sykehus, Ullevål, samt andre 
studier, har vist at muskelstyrke, kon-
disjon (aerob kapasitet) og opplevelse 
av helserelatert livskvalitet hos dialyse-
pasienter kan bedres ved trening (6-8). 
Det er velkjent at økt fysisk aktivitet 
reduserer risikoen for hjerte- og karsyk-
dom i den generelle befolkning, men det 
er ikke kjent om bedret kondisjon (aerob 
kapasitet) påvirker tradisjonelle eller 
mer spesielle risikofaktorer for hjerte- og 
karsykdom hos dialysepasienter. Videre 
er det antatt at bedret kondisjon bedrer 
dialyseeffekten (9, 10). 

Tiden er inne for at trening kan bli en  
del av behandlingstilbudet til dialysepasi-
entene. National Kidney Foundation  

Oslo ExDia-studien

Sykling under hemodialyse 
ved Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Av Aud-Eldrid Stenehjem, dr.med. avdelingsleder Nyremedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, OUS, Ullevål og Heidi A. Bunæs-Næss, spesial-
fysioterapeut, Avdeling for klinisk service: Seksjon for fysioterapi, Medisinsk klinikk, OUS, Ullevål

Tema

de viktigste årsakene til at pasienter ikke 
var aktuelle for studien. 

Totalt ble 20 pasienter, 17 menn og 3 kvin-
ner, inkludert i studien. Gjennom tilfeldig 
utvalg ble disse fordelt på tre grupper. To 
av gruppene (treningsgruppene) skulle 
trene samtidig som de fikk dialysebehand-
ling. Den ene med høyintensitets intervall-
trening (høyintensitetsgruppen) og den 
andre med lav-moderat intensitet (mode-
rat treningsgruppe). Den tredje gruppen 
skulle ikke trene (kontrollgruppen). 

De pasientene som ble trukket ut til 
å trene, syklet på sengesykkel under 
første del av dialysen to ganger i uken. 
Treningsøktene varte i 45 minutter, og tre-
ningen ble gjennomført under veiledning 
av fysioterapeut Heidi.  Studieperioden 
varte i 16 uker. 

Alle de 20 pasientene som ble inkludert i 
studien, gjennomførte sykkeltest med må-
ling av maksimalt oksygenopptak, seks 
minutters gangtest og fylte ut standardi-
serte spørreskjemaer vedrørende helsere-
latert livskvalitet både før og etter (retest) 
studieperioden.

Heidi A. Bunæs-Næss og Aud-Eldrid 
Stenehjem
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Tabell 1. Pasientkarakteristika ved inklusjon

N Min Maks Snitt SA

Alder 20 25 69 58 12

Vekt (kg) 20 53 136 81 23

BMI 20 20 39 27 6

HD tid (mnd) 20 3 46 16 11

SBP (mmHg) 18 98 187 134 23

DBP (mmHg) 18 45 86 71 11

Hb (g/L) 20 8,1 13,2 10,9 1,3

VO2max (ml/kg/min) 20 9,3 33,4 16,7 5,9

Gangtest 
(meter i løpet  
av 6 minutter)

20 218 658 415 115

N = antall pasienter

SA = standardavvik

BMI = Body Mass Index

HD = hemodialyse 

SBP = systolisk blodtrykk

DBP = diastolisk blodtrykk 

Hb = hemoglobin 

VO2max = oksygenopptak (gullstandard for måling av kondisjon) 

Tabell 2. Årsak til nyresykdom  
og pasientkarakteristika ved baseline

Variabler Antall/gjennomsnitt 
± SA

Kjønn (n = 20) (menn/kvinner) 17/3

Etiologi (n = 20)

                   Hypertensjon

                   Kronisk glomerulonefritt 

                   Diabetes Mellitus

                   Polycystisk nyresykdom

9

5

4

2

Røyker  (n = 20) (ja/nei) 2/18

Etnisitet  (n = 20) 

(norsk / ikke etnisk norsk) 10/10

I stand til å gå selvstendig / med støtte 18/2

Baseline = ved studiestart

N = antall pasienter

SA = standardavvik

Etiologi = sykdommens årsaker

I begge treningsgruppene var de som ikke 
økte oksygenopptaket, deltakere med me-
disinske tilleggsdiagnoser. Deltakerne i 
treningsgruppene har i noen tilfeller også 
hatt pause på grunn av innleggelser på 
sykehus. En bedring i oksygenopptaket 
på 3,5 ml/kg/min tilsvarer en MET (me-
tabolsk ekvivalent) og anses som en kli-
nisk betydningsfull økning av fysisk form 
(12). Dette vil oppleves som en merkbar 
forbedring i fysisk prestasjonsevne.

Ser vi på enkeltindivider, er det tre av del-
takerne i henholdsvis høyintensitetsgrup-
pen og moderat treningsgruppe som økte 
oksygenopptaket betydelig mer. Felles for 
disse var at treningen forløp uten opphold, 
og de hadde færre tilleggssykdommer enn 
de som hadde dårligere resultat.

Oksygenopptak ved studiestart samsva-
rer med andre studier, som viser at det er 
omtrent 50 % lavere enn hos sammenlign-
bare alderskategorier i befolkningen for 
øvrig  (1-3). Lavt oksygenopptak, verdier 
under 17,5 ml/kg/min, er ansett for å 
bidra sterkt til økt dødelighet hos kronisk 

nyresyke (13). Denne studien viser at beg-
ge treningsgruppene har verdier over 17,5 
ml/kg/min etter endt trenings periode.

6 minutters gangtest
Gjennomsnittlig gangdistanse ved studie-
start var høyere i høyintensitetsgruppen 
enn i kontrollgruppen, henholdsvis 536 
meter versus 441 meter. Gangdistansen 
er vanskeligere å øke når den i utgangs-
punktet er lang på denne testen.

Høyintensitetsgruppen oppnådde 10 % 
økning (fra 17 til 74 meter) i gangdistanse 
etter treningsperioden. Kontrollgruppen 
hadde ingen endring. Resultatene i den 
moderate treningsgruppen viste 9 % 
økning (fra 33 til 69 meter). Én av delta-
kerne i moderat treningsgruppe gikk noe 
kortere (- 12 meter) etter enn før trenings-
perioden. Denne pasienten gikk med per-
sonstøtte ved studiestart, men uten noen 
støtte ved test etter treningsperioden. 
Både balansen og kvaliteten på gangen 
var derfor bedre, og pasienten rapporterte 
selv en betydelig bedre funksjon og sam-
let helse etter treningsperioden. 

Resultater
Tabellene 1 og 2 viser egenskaper ved de 
20 pasientene som ble inkludert i studien, 
før treningsperioden.  

Endring i fysisk form
Alle pasientene utførte arbeidsbelast-
ningstest på ergometersykkel med 
direkte måling av oksygenopptaket før 
studiestart (n = 20). Det var kun én av 
pasientene som trakk seg fra studien. 
To måtte tas ut av medisinske årsaker, 
en startet å trene hos fysioterapeut og 
fem gikk ut av studien på grunn av 
transplantasjon. Det var dermed igjen 
11 pasienter som ble testet etter studie-
perioden.

Oksygenopptak
Ser vi på maksimalt oksygenopptak  
(VO2max, tabell 3), økes denne fra 17,9 til 
21,7 (3,8 ml/kg/min) i høyintensitets-
gruppen, noe som korresponderer med 
21 % økning. I kontrollgruppen ser vi en 
nedgang fra 15,3 til 14,7 (- 0,6 ml/kg/min). 
I den moderate treningsgruppen ser vi en 
økning fra 19,1 til 20 (0,9 ml/kg/min).

Tema
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Tabell 3. Pasientkarakteristika etter 16 uker med trening, eller kun hemodialysebehandling 

N Snitt før SA Snitt etter SA Diff %

Høy intensitet:

VO2max (ml/kg/min) 3 17,9 1,4 21,7 7,8 21 %

Gangtest (meter i løpet av 6 minutter) 3 536 106 587 76 10 %

SBT (mm/Hg) 2 143 18 135 47 - 6 %

DBT (mm/Hg) 2 67 10 66 30 - 1 %

Lav-moderat intensitet:

VO2max (ml/kg/min) 5 19,1 9,2 20 11,7 5 %

Gangtest (meter i løpet av 6 minutter) 5 343 108 376 113 9 %

SBT (mm/Hg) 5 151 25 132 29 - 12 %

DBT (mm/Hg) 5 74 12 65 16 - 12 %

Kontrollgruppen (ikke trening):

VO2max (ml/kg/min) 3 15,3 1,9 14,7 2,8 - 4 %

Gangtest (meter i løpet av 6 minutter) 3 441 67 440 57 0 %

SBT (mm/Hg) 3 138 17 117 29 - 15 %

DBT (mm/Hg) 3 78 7 71 19 - 9 %

Helserelatert livskvalitet
Pasientene har fylt ut to kvalitetssikrede 
skjemaer (SF-36 og COOP/WONKA) 
for å kartlegge  selvopplevd fysisk og 
psykisk helse.

Ved studiestart skåret pasientene i gjen-
nomsnitt lavt på alle mål for selvopplevd 
helserelatert livskvalitet, deriblant selv-
opplevd fysisk form.
Studien viser bedring i livskvalitet for begge 
treningsgruppene etter treningsperioden, 
mens den forble lav i kontrollgruppen. 

Når det gjelder selvopplevd fysisk form, 
bedret begge treningsgruppene resultatet 
etter treningsperioden, henholdsvis 30 %  
for høyintensitetsgruppen og 29 % for 
moderat treningsgruppe. I kontroll-
gruppen var det en nedgang på 10 %.
«Følelsesmessige problemer» forble 
uendret i høyintensitetsgruppen, men ble 
forbedret i moderat gruppe med 17 % og 
forverret i kontrollgruppen med 33 %. Da 
pasientene vurderte endring i egen helse 
fra før studiestart, så vi ingen endring i 
kontrollgruppen, mens den ble opplevd 
som bedret i begge treningsgrupper, med 
henholdsvis 38 % (høyintensitetsgruppen) 
og 40 % (moderat treningsgruppe). 

Evalueringen av pasientens samlede helse-
tilstand viste en klinisk betydningsfull for-
bedring i høyintensitetsgruppen (30 %), en 
forbedring på 7 % i moderat treningsgruppe 
og en forverring på 17 % i kontrollgruppen.

Konklusjon
Studien skulle opprinnelig belyse om det 
var forskjeller ved høyintensitets trening 
versus lav-moderat trening under hemo-
dialyse. Vi har hatt et for lavt pasientantall 
i utgangspunktet (n = 20) og et for stort 
frafall underveis til å konkludere noe 
om forskjeller på disse treningsformene. 
Resultatene viser at det skjer positive selv-
opplevde endringer hos pasientene som 
trener under hemo dialyse. Ingen negative 
hendelser er rapportert, hverken ved 
trening på høy eller lav-moderat intensitet. 
Deltakerne har tolerert treningen godt og 
rapportert flere positive sider ved trenin-
gen enn vi i utgangspunktet vurderte å 
evaluere. På de fysiske målingene vi har 
gjort, har trenden vært at alle som har 
trent, har bedret sine verdier betydelig.

Vitenskapelig betydning og videre arbeid
Det foreligger så langt liten vitenskapelig 
dokumentasjon på effekt av trening under 
dialyse. 

Små studier uten kontrollgruppe har vist 
at trening av hemodialysepasienter kan 
fremme helse, øke livskvalitet og begrense 
helseproblemer. Denne studien er svært 
viktig for ny kunnskap innen dette feltet og 
for at vi skal kunne bruke forskningsresul-
tater i klinisk hverdag slik at kunnskapen 
kan komme pasientene til gode. Andre 
kronikergrupper, som hjertesyke og lunge-
syke, har pr. i dag tilrettelagt trening som 
en del av behandlingstilbudet. Målet er at 
nyrepasienter skal få samme tilbud.

Takk til LNT som prioriterte søknaden vår 
til ExtraStiftelsen og gjorde studien mulig, 
og ikke minst til sykepleierne på dialyse-
enhetene som har vært med å legge til 
rette for treningen og oppmuntret pasien-
tene til å delta. 

Sengesykkelen som ble kjøpt i forbindelse 
med studien, er i hyppig bruk, og målet 
er å opprettholde trening som en del av 
behandlingstilbudet for dialysepasiente-
ne på Ullevål, parallellt med systematisk 
registrering av resultater.

N = antall pasienter

Snitt før = gjennomsnitt ved baseline

Baseline = Resultater målt før studiestart

Snitt etter = gjennomsnitt etter studien

SA = Standardavvik

Diff % = endring i % fra baseline

VO2max = oksygenopptak (gullstandard for måling av kondisjon)

SBT = systolisk blodtrykk

DBP = diastolisk blodtrykk

Tema
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Tema

Oddvar Aslaksen under trening på sengesykkel
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– Jeg hadde veldig utbytte av treningen
Anne Lise Schulstock var med i en av treningsgruppene i ExDia-studien og sier hun 
hadde veldig utbytte av treningen. 

Av Kari Fosser

– Jeg fikk bedre dager etter dialysen, 
jeg orket mer, ble blidere og formen ble 
bedre. Det var som om jeg våknet til liv 
igjen. Før jeg begynte med treningen, var 
jeg plaget med blodtrykksfall og kramper 
under dialysen. Dette avtok da jeg begyn-
te å trene.

Trening og mer trening
– Jeg fikk også «gratis» trim ved at jeg bor 
i tredje etasje uten heis. De dagene jeg ikke 
var i dialyse, syklet jeg hjemme på ergo-
metersykkel, forteller Anne Lise. Hun vil 

Anne Lise hadde vært i dialyse i fire år da 
hun ble spurt om å være med på studien. 

– Det var kjedelig å ligge i dialyse og 
dessuten var jeg nysgjerrig, så jeg takket 
ja, forteller hun. 

Lang sykdomshistorie
Bak seg hadde hun en broket sykdoms-
historie som startet med nyresvikt i 2007. 
Hun har til sammen ligget to år i isolat på 
OUS Ullevål fordi hun har vært angrepet 
av antibiotikaresistente bakterier. 

I dag er hun transplantert og har fått «et 
nytt liv», som hun sier.

Sykkelkameratene
Anne Lise ble trukket ut til å delta i 
høyintensitetsgruppen, dvs. den trenings-
gruppen som skulle trene med høyinten-
sitets intervalltrening under dialysebe-
handlingen. 

– Jeg var i dialyse samtidig med en av de 
andre i høyintensitetsgruppen, så vi ble 
«sykkelkamerater» under dialysen. Det 
var veldig sosialt og hyggelig. Vi pratet, 
diskuterte, fleipet og «kappløp» under 
hele dialysen.

Våknet til liv igjen
At hun har hatt utbytte av treningen, er 
Anne Lise ikke i tvil om.

Vi vil gjerne ha e-postadressen din
Vi oppdaterer stadig medlemsregisteret vårt og vil gjerne ha e-postadressen din.

gjerne benytte anledningen til å skryte av 
dialyseavdelingen på Ullevål: – Personalet 
er helt fantastisk! Fysioterapeut Heidi var 
en god støttespiller, hun var der da jeg ble 
koblet til sykkelen og fulgte opp underveis 
i dialysen, og jeg fikk god informasjon.

Burde være et tilbud på alle dialyse
avdelinger
– Alle dialyseavdelinger bør tilby trening 
under dialysen, mener Anne Lise. – Det 
utgjør en stor forskjell, dialysen blir mye 
bedre.
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Skreddersydd opplæring etter  
nyretransplantasjon
Det ble i 2014 igangsatt en implementeringsstudie ved Avdeling for Transplantasjon 
ved Rikshospitalet, OUS. Studien, som gjøres i samarbeid med Universitetet i Oslo 
(UiO), har som overordnet hensikt å sikre innføring av forskningsbasert, skredder-
sydd opplæringsprogram til nyretransplanterte ved Rikshospitalet. 

Av seniorforsker og sykepleier, Marit Helen Andersen PhD

Det utføres omlag 300 nyretransplantasjo-
ner årlig i Norge, ved Oslo universitets-
sykehus (OUS). En fersk norsk studie 
viste at skreddersydd opplæring etter 
nyretransplantasjon gir bedre livskvalitet, 
kunnskapsnivå, mestring og etterlevelse 
sammenlignet med tidligere praksis. Re-
sultatet støttes av internasjonal forskning. 
Det skreddersydde programmet er foran-
kret i pedagogisk teori, med økt fokus på 
individualisering og brukermedvirkning.
 
Implementeringsstudien er organisert i en 
aksjonsgruppe (bestående hovedsakelig 
av transplantasjonspersonell) og en 
forskningsgruppe (bestående av forskere 
fra Rikshospitalet og UiO) for å sikre tett 
samarbeid mellom klinikk og akademia.

I aksjonsgruppen inngår også bruker-
representant Arve Nordlie, styremedlem 

Studieledersamling i Potsdam, Tyskland, 16.–19. juni
Av Arve Nordlie

i LNT – Landsforeningen for Nyre-
pasienter og Transplanterte. Gruppene 
møtes jevnlig.

Det benyttes ulike forskningsmetoder i 
studien for å få frem ulike aspekter ved 
selve implementeringen (spørreskjema-
undersøkelse, intervju og feltobservasjon) 
der både pasienter og personalet inngår 

som informanter. Slik håper vi å få frem 
ulike aspekter av selve implementerings-
prosessen, og resultatet av denne.

Fasene i forskningsprosessen kan 
beskrives slik: 
 – Planlegging av studie 
 – Gjennomføring av implementering  

og evaluering av prosessen 
 – Evaluering av resultater av implemen-

tering
 – Utvikling av generelle guidelines for 

implementering

Tidsplanen for studien er 2014-2016,  
og per mai 2014 er fasene 1 og 2 gjennom-
ført. Høsten 2015 starter evaluering av 
livskvalitet, kunnskapsnivå, mestring og 
etterlevelse hos pasienter som har gjen-
nomgått det skreddersydde programmet.

Parken Sanssouci, et imponerende  
område. 

Studieforbundet Funkis inviterte i 
juni representanter for sine medlems-
organisasjoner til studieledersamling 
i Potsdam, Tyskland. Fra LNT deltok 
Kari Fosser fra kontoret og studieleder 
Arve Nordlie. Samlingen var lærerik 
på flere måter, med spennende 
program og utveksling av erfaringer 
med representanter fra andre 
medlemsorganisasjoner.

Hovedtema for samlingen var 
«motivasjon i frivillige organisasjoner»  
og diskusjon rundt organisasjonenes  
bruk av tilretteleggingstilskudd. 

Det ble også tid til å bese Potsdam, ikke 
minst guidet tur i parken Sanssouci – et 
minne for livet.

Kari og Arve følger nøye med  
i undervisningen.
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TIF er en idrettsforening for alle som har 
mottatt et organ. Medlemmene deltar 
i ulike sportsarrangementer, som blant 
annet World Transplant Games. 

Det var første gang TIF stilte med eget lag 
i den populære stafetten. Laget deltok i 
klassen for veldedige organisasjoner og 
hadde to formål med deltakelsen:  
• TIF ønsket å gjennomføre et  

«lav terskel arrangement» som kan 
motivere de organtransplanterte til 
mer mosjon. 

• TIF ønsket å synliggjøre viktigheten 
av organtransplantasjon.

Holmenkollstafetten var således midt i 
blinken, både fordi etappene er av varier-
ende lengde, og de fleste vil være i stand 
til å løpe eller småjogge noen hundre 
meter, og fordi arrangementet får mye 
oppmerksomhet, slik at organtransplanta-
sjonssaken kan synes godt i bybildet. 

I tillegg var det sosiale aspektet ved at vi 
var et lag veldig positivt. Deltakerne kom 
fra store deler av landet, både Trondheim, 
Kristiansand, Telemark og steder nærme-
re Oslo. De fleste på laget møttes på en 
uformell restaurant på fredagskvelden 
for å få startnummer og for å bli litt kjent. 
Det er jo kjekt å vite hvem man skal få 
stafettpinnen fra og ikke minst hvem man 
skal gi den videre til. Mange benyttet 
også fredagskvelden til å skrive en liten 
«organdonasjon»-oppfordring på de flotte 
t-skjortene som Stiftelsen Organdonasjon 
hadde vært så rause å sponse laget med. 

T-skjortene vakte mye oppmerksomhet 
under stafetten. Det vanket både entu-
siastiske tilrop og klemmer på flere av 
deltagerne. Mange publikummere takket 
gruppen for at de valgte å løfte dette 
viktige temaet.

Alle er velkomne til TIF!
Dersom du er transplantert, er du hjerte-
lig velkommen til TIF. Følg oss gjerne på 
Facebook (Transplant Team Norway) og 
meld deg inn i foreningen ved å sende en 
e-post til mona.askmann@gmail.com. 

Årskontingenten for et medlemskap er: 
Hovedmedlem kr 175,-
Støttemedlem kr 100,-
Firma og institusjoner kr 500,-

Har du lyst til å bidra i TIFs styre, har vi 
plass til en engasjert transplantert som 
ønsker å bidra til økt mosjon og trenings-
glede blant transplanterte.

TIF ønsker å stille lag til  
Holmenkollstafetten 2016
Vi har ambisjoner om å stille lag til 
Holmenkollstafetten 7. mai 2016. Kanskje 
vi til og med klarer å stille to lag? Vet du 
allerede nå at du vil være med, er det bare 
å gi beskjed enten via vår facebookside 
eller via e-post. Nærmere informasjon  
om arrangementet kommer til høsten. 
Følg med!

Med oransje t-skjorter syntes 

Transplantertes idrettsforening i Holmenkollstafetten
Lørdag 9. mai preget Holmenkollstafetten, også kalt vårens vakreste eventyr, Oslo. 
Mer enn 45 000 glade løpere deltok. Blant lagene var Transplantertes idrettsforening 
(TIF). En flott og sporty gjeng på 14 transplanterte og én pårørende løp de 15 etappene 
med godt humør og med ambisjon om å skape blest rundt organtransplantasjon. 

Av Mona Askmann
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Norsk gull i British Transplant Games 2015
Blant 850 deltakere i årets BTG høstet de fire i Team Norway to gull! Vi gratulerer!

Norske resultater i BTG 2015 
Anne Gavelstad, bowling kvinner 18–29 år: 1. plass

Prusha Glli, ballkast kvinner 18–29 år: 1. plass

Ivar Ytreland Larsen, 200 meter menn 30–39 år: 6. plass

Eirik Stenvik, hinderløp barn 9–11 år: 4. plass

Eirik Stenvik, ballkast barn 9–11 år: 8. plass

Anne Gavelstad på toppen av seierspallen

Prusha Glli med gullmedaljen  
for sin innsats i ballkast

Poesihjørnet�

Poesihjørnet�Hva er best for en selv
Hva er best for en selv 
Hvor vil menneske seg føre,  
når en intet ville gjøre. 
Sitte stille, ta en pille. 
Gå i tanken som så ille 
er et mareritt å spille.

Hvorfor skal en sorg seg spre,  
i stedet for å gledes ved. 
Slutt å se med sorg, bygg 
din egen borg.

Hvorfor skal du alltid klage,  
da du selv kan bli til plage. 
Ti du heller, for mer det teller,  
og slutt og klag, til selvbehag.

Rolf Ivar Langseth

Anne Gavelstad tok førsteplassen i 
bowling, kvinner 18–29 år og høstet der-
med det første gullet. Prusha Glli sørget 
for det andre ved å vinne ballkast, kvin-
ner 18–29 år. Også de andre deltakerne i 
Team Norway, som reiste i regi av LNT 
Oslo og Akershus fylkeslag, gjorde en 
hederlig innsats. Eirik Stenviks hinderløp 
er for øvrig vist på BBC. 

BTG har blitt arrangert årlig siden 1978; 
fra 30. juli til 2. august 2015 i Newcastle-
Gateshead. Lekene ønsker å sette fokus 
på organdonasjon og få flere til å si ja, og 
er også en hyllest til donorene.  

Lørdag 1. august deltok både deltakere, 
supportere og tilskuere i Donor Run, i alt 
1200 personer, hvorav fire (en aktiv og tre 
supportere) fra Team Norway.   

Neste år skal British Transplant Games 
arrangeres i Liverpool. Kanskje flere 
fylkeslag kan tenke seg å sende deltakere 
dit, slik at Team Norway blir et stort lag?
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Transplantasjonstall 1. halvår 2015

Organdonasjon 1. januar – 30. juni 2015
til sammenligning tall fra 2006 – 2014

2006
1. halvår

2007
1. halvår

2008
1. halvår

2009
1. halvår

2010
1. halvår

2011
1. halvår

2012
1. halvår

2013
1. halvår

2014
1. halvår

2015
1. halvår

Meldte potensielle donorer 85 110 128 116 113 155 126 146 141 136

Realiserte donasjoner 39 48 52 44 51 74 65 60 58 48

antall pasienter på venteliste per 30. juni 2015
til sammenligning tall fra 2006 – 2014

2006
1. halvår

2007
1. halvår

2008
1. halvår

2009
1. halvår

2010
1. halvår

2011
1. halvår

2012
1. halvår

2013
1. halvår

2014
1. halvår

2015
1. halvår

Hjerte 9 12 8 15 6 12 14 9 17 19

Hjerte-Lunge 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

Dobbel lunge 22 26 27 51 46 30 41 53 52 52

Singel lunge 15 8 6 7 2 3 1 0 0 0

Lever 11 5 15 13 17 6 5 13 30 18

Nyrer 217 201 179 199 203 203 194 206 290 316

Nyre-Pancreas 6 13 12 13 4 6 4 8 19 27

Pancreas 1 1 2 3 0 3 8 8 10 23

Øy-celler 2 2 5 6 16 16 8 10 5 13

Nyrer totalt 223 214 191 212 207 209 198 214 309 343

transplantasjoner 1. januar – 30. juni 2015
til sammenligning tall fra 2006 – 2014

2006
1. halvår

2007
1. halvår

2008
1. halvår

2009 
1. halvår

2010
1. halvår

2011
1. halvår

2012
1. halvår

2013
1. halvår

2014
1. halvår

2015
1. halvår

Hjerte 14 16 20 11 16 19 22 23 17 21

Hjerte-Nyre 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Hjerte-Lunge 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

Dobbel lunge 13 13 16 7 14 21 18 19 14 19

Singel lunge 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

DL-lever 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Lever 27 37 37 40 38 48 54 55 49 37

Lever LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lever-Nyre 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1

Nyre DD 64 74 82 74 81 117 113 91 91 81

Nyre LD 47 49 57 61 51 35 45 40 35 38

Nyre-Pancr. 4 7 6 7 8 10 11 11 7 5

Pancreas 0 0 0 0 1 2 4 12 8 10

Øy-celler 3 2 4 3 3 7 5 2 1 2

Hjerter totalt 14 16 21 11 17 20 22 24 17 21

Nyrer totalt 116 130 146 142 140 164 169 144 133 125

Lever totalt 28 37 38 40 38 50 54 57 49 39

Lunger totalt 14 14 17 7 16 22 18 20 14 19

Pancreas tot. 4 7 6 7 9 12 15 23 15 15

avslagsprosent i perioden 1.januar – 31.mars 2015
til sammenligning tall fra 2006 – 2014

2006
1. halvår

2007
1. halvår

2008
1. halvår

2009
1. halvår

2010
1. halvår

2011
1. halvår

2012
1. halvår

2013
1. halvår

2014
1. halvår

2015
1. halvår

14 16 23 22 15 17 10 23 20 23

Avslag 25 % 24 % 30 % 33 % 22 % 18 % 13 % 27 % 25 % 32 %

Tall fra OUS Rikshospitalet
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Pressemelding fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte – Oslo, 4. august 2015

Færre organdonasjoner betyr flere pasienter i dialyse
Tall fra Oslo Universitetssykehus for 1.halvår 2015 viser en ytterligere nedgang  
i antall organdonasjoner og en stor økning i pasienter som venter på ny nyre.

Organdonasjon 1. januar – 30. juni 2015
til sammenligning tall fra 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Meldte potensielle donorer 113 155 126 146 141 136

Potensielle donorer som ikke ble godkjent av medisinske årsaker 42 63 45 60 58 48

Potensielle donorer hvor en spør pårørende om avødes / evt. egen holdning til 
donasjon

68 92 77 83 81 72

Avslag (enten fra pårørende eller på bakgrunn av avdødes ønske) 15 
22 %

17 
18 %

10 
13 %

23 
27 %

20 
25 %

23 
32 %

Donasjon ikke realisert, andre årsaker 3 1 4 3 2 2

Realiserte donasjoner 51 74 65 60 58 48

Multiorgangiver 47 (94 %) 72 (97 %) 58 (89 %) 55 (93 %) 49 (84 %) 43 (89 %)

– Dette er svært dårlig nytt for alle nyre-
syke i Norge, uttaler styreleder Ragnar 
Skjøld i Landsforeningen for Nyrepasien-
ter og Transplanterte (LNT). Mange som 
trenger det vil i framtiden ikke få tilbud 
om transplantasjon og risikerer å dø på 
venteliste, sier Skjøld.

Per 1. juli i år er det 343 pasienter som ven-
ter på en nyretransplantasjon, en økning 
på 34 pasienter bare siden nyttår. Samtidig 
har antallet dialysepasienter for første 
gang passert 1.300. – Vi har lenge vært 
bekymret for utviklingen i antall dialyse-
pasienter, sier Ragnar Skjøld. – Å gå flere 
år til dialysebehandling 3 ggr. ukentlig er 
en stor belastning for den enkelte, en stor 
kostnad for samfunnet, og i verste fall kan 
ventetiden få en dødelig utgang, opplyser 
Skjøld. En dialysepasient koster samfunnet 
totalt 1 mill. kroner per år (beregning fra 
2008), som kunne vært unngått hvis flere 
sier ja til organdonasjon og flere dermed 
får tilbud om transplantasjon.

Stadig flere sier nei til organdonasjon
Tallene for 1. halvår 2015 fra Oslo Uni-
versitetssykehus viser en nedgang i antall 
donasjoner på 10 sammenlignet med 
2014. Samtidig har avslagsprosenten (på-
rørende som sier nei) økt fra 25 prosent til 
32 prosent, og ventelisten for nyretrans-

plantasjon har økt med 34 pasienter.
– Behovet for nyretransplantasjon øker 
raskt, samtidig som tilgangen på organer 
går ned. Dette er en dramatisk utvikling 
for vår pasientgruppe, sier LNT-lederen.

Etterlyser tiltak fra helseministeren
LNT og leder Skjøld krever nå at statsråd 
Bent Høie kommer på banen og tar krafti-
ge grep på feltet:
• Arbeidet med forebygging av kronisk 

nyresykdom må intensiveres – høyt 
blodtrykk og diabetes i befolkningen 
som oppdages for sent er hovedårsake-
ne. Helsedirektoratet har laget en hand-
lingsplan som ikke har gitt nødvendig 
effekt. Det er all grunn til å intensivere 
arbeidet med forebygging og samtidig 
evaluere og rullere handlingsplanen.

• Få på plass en større folkeopplysnings-
kampanje hvert 8–10 år for at neste gene-
rasjon alltid skal ta stilling til organdona-
sjon. Dette mener vi i LNT nå må følges 
opp i statsbudsjettet for 2016. Stortingets 
Helse- og omsorgs komité pekte på dette 
i sin behandling av ny transplantasjons-
lov i vår (Stortingets Innst. 223L).

• Øke kapasiteten ved Nasjonal behand-
lingstjeneste for organtransplantasjon 
(ved Oslo universitetssykehus), slik 
at det er mulig å transplantere flere 
pasienter som har behov for det.

Arendalsuka

LNT på stand for 
organdonasjon
Arendalsuka har vært arrangert 
i august siden 2012 og er blitt en 
viktig møteplass for organisasjoner, 
næringsliv og politikere. Medlemmer 
i LNT Telemark deltok i år på 
standen til Stiftelsen Organdonasjon. 
Du kan lese mer om Arendalsuka på  
www.arendalsuka.no

Foto: Ragnar Skjøld
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Søknader om prosjektmidler fra ExtraStiftelsen  

PROSJEKTNAVN/TEMA GJENNOMFØRENDE  
INSTITUSJON

Forskning

- Helseinformasjon hos nyretransplanterte
Utvikle kunnskap om nyretransplantertes evne til å 
få tilgang til, forstå og anvende helseinformasjon

OUS, Kreft-, kirurgi- og  
transplantasjonsklinikken

- Nyrebiopsier hos barn i Norge 1988-2013
Gjennomgå alle nyrebiopsier gjort hos barn under 
16 år for vurdering av diagnoser, indikasjon og utfall

OUS, Kvinne- og barneklinikken

- Motvirke svikt/tap av transplantert nyre
Studie for å forhindre svikt og tap av transplantert 
nyre tidlig etter transplantasjon

UiO, Med. fak., Fak.div.  
Rikshospitalet

Forebygging

- Forebygging av hyperfosfatemi
Forebygging av hyperfosfatemi hos pasienter i 
dialysebehandling

Medisinsk avdeling,  
Haukeland universitetssykehus

Rehabilitering

- Ung mestring
Kurs for mestring av traumatisk stress hos unge 
transplanterte medlemmer i LNT 

LNT

- Ferie, mestring og dialyse i Valdres
Ferieopphold for dialysepasienter og pårørende 
med fokus på læring og mestring

LNT / Nord-Aurdal kommune

Årets søknader om 
prosjektmidler fra 
ExtraStiftelsen

LNT har i år søkt Extra-
Stiftelsen om støtte til tre 
forskningsprosjekter, ett 
fore byggingsprosjekt og to 
rehabiliteringsprosjekter. 
I november får vi vite  
resultatet.

Blir det feriedialyse i Valdres?
I oversikten kan du se hvilke prosjekter 
vi har søkt om støtte til. Vi er særlig spent 
på om vi får midler til å gjennomføre 
et pilotprosjekt med tilbud om ferie-
dialyse i samarbeid med 
Valdres lokalmedisinske 
senter og spesialisthelse-
tjenesten. Søknaden er 
utformet i samarbeid med 
Nord-Aurdal kommune.

Medlemstilbud
Feriedialyse på privat dialyseklinikk i Spania uten å legge ut for behandlingen

Vil du vite mer, kontakt:
Hospital Clinica Benidorm
Tlf.: (0034) 96 585 38 50  
(spansk nummer)
E-post: sbjerke@clinicabenidorm.com

Du kan lese om klinikken her:
www.clinicabenidorm.com/nb

Du kan også kontakte LNTs  
sekretariat for mer informasjon.

LNT har inngått et samarbeid som gjør 
det mulig for våre medlemmer å få 
dialyse behandling ved det private syke-
huset Hospital Clinica Benidorm (HCB) 
på Costa Blanca i Spania uten å måtte 
legge ut for behandlingen. 

Skal man ha dialyse i utlandet, må man 
vanligvis legge ut for behandlingen og få 
beløpet refundert av HELFO i etterkant. 
Innenfor EU/EØS kan man bruke Euro-
peisk helsetrygdkort på offentlig dialyse-
klinikk og slippe å legge ut, men det er 
vanskelig å få plass på en slik klinikk.

Avtalen med Hospital Clinica Benidorm 
(HCB) innebærer at HCB organiserer opp-
gjør for dialysebehandlingen med HELFO 
i Norge. Du som pasient signerer på at du 
har gjennomført behandlingen og godkjen-
ner at HCB foretar oppgjøret. Er du inter-

essert i å benytte tilbudet, kan du kontakte 
HCB, se telefonnummer i egen ramme.
 
Når du har gjort avtale med klinikken om 
tid for dialyse, må du gjøre følgende: 
 – få dialyseavdelingen din i Norge til å sende 

HCB en medisinsk rapport, som inklu-
derer blodprøveverdier, informasjon 
om hvilke medisiner du bruker, m.m. 
(Hør med HCB hvor ferske prøvene 
må være i forhold til tidspunkt for 
dialysebehandlingene). Du skal i tillegg 
ha med deg et eksemplar av den medisinske 
rapporten til HCB.

 – få nyrelegen din til å fylle ut skjemaet 
«Søknad om dekning av utgifter til dialyse 
i utlandet». Dette skjemaet, i utfylt 
stand, skal du ha med deg til HCB. 
Skjemaet finner du på www.helfo.no 

Du kan også kontakte LNTs sekretariat 
for å få tilsendt skjemaet.

HCB samarbeider med både Helsereiser, 
Alfa Travel og Marianne Tours for å kunne 
tilby en komplett pakke, inklusive reise, 
opphold og dialysebehandling. Løsningen 
er tilrettelagt både for enkeltpersoner, 
familier og/eller grupper.
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Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten 
– er det viktig for LNT?
Av Ragnar Skjøld

LNT i nyoppnevnt 
brukerutvalg i  
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt 
nytt brukerutvalg, hvor LNT er 
representert ved styreleder Ragnar 
Skjøld. Brukerutvalget bidrar til å 
prege utviklingen i viktige saker i  
regionen, og er av stor betydning for 
at brukerne skal kunne påvirke utvik-
lingen av spesialisthelsetjenestene.

Det nye brukerutvalget har 
funksjons tid på to år, fra 1. oktober 
2015 til 30. september 2017. 

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning defineres som at «de som berøres av en beslutning, 
eller brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og 
utforming av tjenestetilbud».

Brukermedvirkning skjer på to nivåer:
1. Medvirkning på individnivå betyr at du skal påvirke forhold som 

gjelder deg selv og dine egne behov.
2. Medvirkning på systemnivå er rettet mot dem som planlegger 

tiltakene/tjenestene og har myndighet til å vedta iverksettelse. Her 
kan brukermedvirkningen skje på klinikknivå, i helseforetaket eller 
overordnet i det regionale helseforetaket.

Hensikten med et brukerutvalg er:
• Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som 

angår tilbudet til pasientene
• Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig 

av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/
diagnose og funksjonshemming

• Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
• Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres 

organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Kilde: Helse Sør-Øst RHF

Om brukermedvirkning i Pasient- og brukerrettighetslovens §3-1 

Pasientens og brukerens rett til medvirkning
Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- 
og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke 
ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og 
behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes 
evne til å gi og motta informasjon.

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med 
pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og 
brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. Barn under 
18 år skal tas med på råd når barnets utvikling og modning og sakens 
art tilsier det. Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har 
pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med 
pasienten.

Ønsker pasient eller bruker at andre personer skal være til stede 
når helse- og omsorgstjenester gis, skal dette som hovedregel 
imøtekommes.

LNT får stadig henvendelser fra 
Funksjons hemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO) både sentralt og i fylkene om å 
komme med innspill til kandidater til 
brukerråd, spesielt på tjenestenivå (nivå 
2, se faktaboks). Vi anser det som svært 
viktig at våre tillitsvalgte er representert 
i brukerråd i alle sykehusavdelinger som 
berører våre pasientgrupper.

For å være bedre rustet til å møte denne 
utviklingen, skal LNTs fylkessamling i 
Bergen 25.–27. september blant annet ta 
stilling til hvilke kursmoduler som skal 
utvikles framover. En av disse modulene 
er brukermedvirkning i helseforetak, 
regionale helseforetak og NAV. Denne 
modulen har til hensikt å skolere LNTs 
representanter for å kunne utføre rollen 
som brukermedvirker på en riktig måte, 
inkludert skolering i LNTs helsepolitiske 
program.

I Helse Sør-Øst har samarbeidsorganet, 
som består av FFO, SAFO og Kreftfore-
ningen, utviklet et eget kurs i brukermed-
virkning som er obligatorisk for å kunne 
sitte i brukerråd og brukerutvalg.

Har du lyst til å bli brukermedvirker?  
Ta kontakt med fylkeslaget ditt.
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Brukerrepresentanten
Av Bjørn Stian Hojem

Regionalt brukerutvalg i Helse  
MidtNorge RHF
Jeg har siden januar 2012 vært medlem av 
Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge 
RHF. Det var LNT Nord-Trøndelag og 
FFO Nord-Trøndelag som foreslo meg 
som kandidat. Selve oppnevningen av 
medlemmene er det styret i det regionale 
helseforetaket som foretar. 

Må tenke helhetlig på bruker
perspektivet
Å drive med brukermedvirkning på 
systemnivå i et regionalt helseforetak som 
spenner geografisk fra Sunnmøre til Ytre 
Namdal, krever noe av den som sier ja til 
et slikt engasjement. Man representerer 
ikke bare seg selv og sin pasientgruppe 
lenger, men må tenke helhetlig på bruker-
perspektivet i spesialisthelsetjenesten, 
som favner både somatikk, psykiatri og 
rus. Gammel som ung. 

Disse verdenene var ukjente for meg, men 
heldigvis har jeg fått et godt innblikk i 
dem ved å være brukerrepresentant. Både 
gjennom å delta i ulike prosjekter som har 

med seg dyktige fagfolk, og gjennom  
å møte personer fra ulike pasient- og 
pårørendegrupper. 

Brukernes stemme i spennende  
prosjekter
Å drive med brukermedvirkning i et 
regionalt helseforetak er så mye mer enn 
bare å delta i brukerutvalgsmøtene og 
være observatør på foretakets styremøter. 
Jeg har vært så heldig å få være bruker-
nes stemme i en hel del spennende pro-
sjekter som foregår i Helse Midt-Norge. 
Siden i fjor har jeg vært med i regionens 
styringsgruppe for eHelse-programmet. 
Dette er overordnet alle IKT-prosjekter 
som foregår innenfor det regionale 
helseforetaket. Innføring av eResept 
ved alle sykehusene samt utrulling av 
kjerne journal for alle innbyggerne i 
regionen er noe av det vi har vært innom. 
Prosjektene er mange, og totalt skal det 
investeres ca. to milliarder kroner i IKT i 
Helse Midt-Norge RHF innen 2020. Noe 
som vil føre til en mer helhetlig pasient-
behandling og større trygghet for  
brukerne av helsetjenestene. 

Framtidas brukerrepresentanter
Det er så klart utfordrende å drive med 
brukermedvirkning på regionalt nivå der 
også noen av prosjektene og oppdragene 
kan ha en nasjonal karakter. Personlig 
har jeg opplevd at siden jeg kom inn i det 
regionale brukerutvalget, så har mengden 
oppdrag økt, noe som til tider kan være 
vanskelig å kombinere med jobb og livet for 
øvrig. Framtidas helsevesen vil helt klart 
innebære enda mer brukermedvirkning, 
men spørsmålet er hvordan det skal ivare-
tas på en god nok måte. Er ulempen ved 
økt brukermedvirkning i råd og utvalg at vi 
får «profesjonelle» brukerrepresentanter på 
heltid, eller blir det et forum for pensjonis-
ter og andre med god tid? Jeg håper ikke 
svaret er verken det ene eller det andre, 
men at nasjonale myndigheter kan bidra 
til å ivareta godtgjørelsen til brukerrepre-
sentantene på en slik måte at det er mulig å 
ivareta det mangfoldet som brukerutvalgene 
i dag utgjør rundt omkring.  

Oppskrifter for nyrepasienter
Ved nyresvikt har nyrene problemer 
med å skille ut stoffer som natrium, 
 kalium og fosfat i tilstrekkelig grad. 
Det er derfor nødvendig å tilpasse 
 maten du spiser. Nyrekosten og de 
forskjellige restriksjonene vil variere 
avhengig av hvilken medisinsk 
 behandling du får til enhver tid.

Oppskriften er hentet fra Siraaj 
Fisher sin kokebok «Lett å lage Lett 
å like – En kokebok for nyrepasien-
ter». Oppskriftene i denne boka er 
merket med fargekoder, basert på 
kalium-, natrium- og fosfatredu-
sert kost. Grønt betyr at det ligger 
innenfor anbefalt mengde, gult er litt 
i overkant og rødt betyr at porsjonen 
inneholder for mye av det aktuelle 
stoffet.
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Landet rundt

LNT Finnmark
Kommunikasjonskurs for styret i LNT Finnmark i Kjøllefjord 20.– 21. juni

Store avstander
Avstandene i Finnmark er store. Likevel 
er styret i LNT Finnmark satt sammen av 
folk fra «hele» fylket: fra Kirkenes i øst 
til Alta/Hammerfest i vest. Fra Karasjok 
ved finske grensen til Kjøllefjord ved 
Nordis havet. Vi har «hele virkeligheta» 
for kronisk nyresyke i Finnmark 
representert i styret.

Reiseavstandene, tidsforbruket og 
kostnadene ved fysiske møter er store, 
og effektiv bruk av dagens nett-teknologi 
er nødvendig for å gjennomføre noen 
av møtene. Fra Alta til Kjøllefjord, der 
styret møttes sist, er det 818 km tur/

retur, fra Kirkenes til Kjøllefjord 680 km, 
fra Karasjok 618 km og fra Hammerfest 
758 km. Det hender også at noen av 
styremedlemmene må bruke fly til styre-
møtene på grunn av de store avstandene.

Gjør avstandene «mindre» med  
digitale medier
Denne junihelga satte styret i LNT 
Finnmark fokus på bruk av Internett for  
å forbedre informasjon og kontakt internt 
i styret og med medlemmene våre.

Et omfattende program, med innføring 
i tekstbehandling, bruk av e-post, 
Facebook og skype, ble gjennomført fra 
lørdag til søndag, under stram, dyktig 
og humoristisk ledelse av fylkeslagets 
studieleder, Heidi Persen. Vi hadde også 
god bevertning av Hotel Nordkyn der 
kurset ble holdt.

Fylkeslagets styre besøkte Kjøllefjord på 
en bølge av entusiasme mellom Harald 
og Sonjas majestetsbesøk og NRKs 
sommerbåtanløp. Som kulturelt innslag 
i pausen ga Kjell Sørbø oss en innføring 
i kongekrabbens fortreffelighet, samt 
en orientering om Lebesby kommunes 
berømte Finnkirke. På ettermiddagen 
besøkte vi det internasjonale kunstner-
senteret Christensen, der vi fikk se en 
fantastisk svart-hvitt fotoutstilling av den 

revolu sjonære legefrua, Ellisif Wessel, tatt i 
Øst-Finnmark ved forrige århundreskifte.

Arbeider for å bedre fylkets helsetilbud 
til vår pasientgruppe
For tiden er styret i LNT Finnmark svært 
opptatt med å bedre helsetilbudet for 
vår pasientgruppe i vårt eget fylke. Vi 
er kanskje det eneste fylket uten egen 
nyremedisinsk avdeling(?), og vi arbeider 
både mot Finnmarkssykehuset og Helse 
Nord, for å bedre nefrologkapasiteten. 
Også i kommunehelsetjenesten og 
omsorgs tjenesten er det behov for 
fokusering og kompetanseheving – bl.a. 
gjelder dette primærlegenes kunnskap 
om nyresykdom. Som kronisk nyresyke 
trenger vi som pasienter kurs og bedre 
kunnskap – både om sykdommens ulike 
faser, kostholdsråd og om fysisk aktivitet 
– for å nevne noe.

Vi trenger flere medlemmer
LNT Finnmark er et av de minste 
fylkeslagene i landet. Vi trenger derfor 
flere medlemmer og støttemedlemmer for 
å stå sterkere i arbeidet for pasientgruppa 
vår. Fylkeslaget har egen hjemmeside på 
LNT.no og egen facebookside som heter 
«LNT Finnmark», hvor våre medlemmer 
finner mer informasjon om oss.

Alf Birger Olsen, leder LNT Finnmark

Fylkeslagets styre samlet i Kjøllefjord.  
Fra venstre: Heidi Persen, Unn Bjørnæs,  
Alf Birger Olsen, Alf Frogner, Marit Balto, 
Ingvald Hansen og Eva-Lill Sørensen.  
Foto: Monica Nicolaisen

LNT Hedmark
Konsert med Geir Lystrup på sykehotellet ved Rikshospitalet

Mandag 15. juni arrangerte LNT Hedmark 
konsert med Geir Lystrup på Gaustad Ho-
tell, sykehotellet ved Rikshospitalet i Oslo. 
Vi møtte en positiv ledelse ved hotellet. 
De stilte plass i kantina og rigget opp med 
servering av kaffe og kaker. Geir Lystrup 
underholdt ca. én time. Han sang og spilte 
gitar. Repertoaret svingte fra viser av Prøy-
sen til noen egenproduserte. Stemningen 
var god og folk var med og sang. Det var 
ca. 30 personer til stede under konserten.

Hilsen LNT Hedmark ved Finn Larsson
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LNT Telemark
Medlemsmøte mai 2015

Den 12. mai ble det holdt medlemsmøte 
for LNT Telemark fylkeslag på Vestsiden 
bo- og aktivitetssenter i Porsgrunn. Der 
deltok ca. 45 av vår medlemmer til sosialt 
samvær. Smørbrød, kaffe og bløtkake 
har vi som alltid. Utlodning følger også 
med, det er blitt en tradisjon hos oss. Det 
skaper alltid god stemning.

Denne gangen var vi så heldige å få dr. 
Lars Ulrik Broch, spesialist i nyremedisin. 
Han holdt et foredrag om individuell 
behandling og om hva det innebærer. 
Dette ble godt mottatt av medlemmene, 
mange spørsmål ble stilt og besvart på en 
forståelig måte.

Fikk gode tilbakemeldinger på et godt 
gjennomført og interessant møte. Våre 
medlemmer er alltid positive og hyggelige. 

LTN Telemarks tur til Kragerø Resort og 
Holmen Gård i Gjerstad 23.–24. mai
Vi var 22 deltagere som ankom hotellet på 
Stabbestad lørdag formiddag til noen flotte 
smørbrød og kaffe. Utsikten over Kragerø 
og skjærgården kunne ta pusten fra noen 
og enhver. Her var det svømmebasseng og 
boblebad, en kunne svømme ut i det fri og 
nyte den tidligere omtalte utsikten.

En altfor god buffé om kvelden gjorde ikke 
skam på turen, tvert imot vi hadde det så 
koselig at vi velger å tro at PST sendte en 
drone for sjekking. En drone var der uten-
for vinduene i alle fall. Resten av kvelden 
hadde vi et særdeles hyggelig samvær. 

Neste dag, etter en god frokost og et 
bad for flere av oss, gikk turen til Hol-
men Gård. Dessverre ble det regn, men 

Landet rundt

det gjorde ingenting med humøret til 
deltagerne. Vel fremme fikk vi en god 
lunsj, kaffe og kake. På gården var det en 
utstilling som fikk oss litt tilbake i tid, en 
modell av Holmen Gård med div. antikvi-
teter, kniver, karjol samt mye annet.

På ettermiddagen ble det tatt et foto av 
hele gjengen, før vi skiltes.

Er sikker på at alle hadde en uforglem-
melig tur.

Harrytur med dialysepasienter 
Søndag 7. juni hadde LNT Telemark 
dagstur for dialysepasienter til Sverige. Vi 
var 16 personer inkl. pårørende. Turen er 
gratis for dialysepasientene. Vi reiste med 
Color Line fra Sandefjord til Strömstad. 
Vi spiste deilig frokostbuffé. Været var 
nydelig denne dagen. Minibussen som vi 
hadde leid, tok oss med til Nordbyen for 
en times shopping. 

Turen gikk så videre mot Moss, der ble 
det stopp en god time, og vi koste oss 
med fiskesuppe, tilbehør, dessert og kaffe. 
Hjemover med Bastøferga til Horten var 
det en og annen som bare «måtte» ha en 

svele samt en liten dråpe kaffe. Hører 
liksom med på denne overfarten. En vel-
lykket dag med en fin gjeng på tur.

Familiedag i Gurvika 
Den årlige turen til Gurvika var nok en 
suksess! Store og små, til sammen 27, kos-
te seg med grillmat, vafler, brus og kaffe 
som smakte godt etter lek og bading. 
På slutten av dagen måtte vi innendørs 
på grunn av noe vind. Stemningen var 
på topp under utlodning med flere fine 
gevinster. En flott dag for LNT Telemarks 
medlemmer!!!

LNT Telemark
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LNT Hordaland
Overnattingstur til vakre Rosendal, med program som gjorde det mulig for dialyse-
pasienter å være med

Båttur i vakker skjærgård
Medlemmene i LNT Hordaland/Bergen 
fikk i mai en flott invitasjon i posten. 
Spørsmålet var om noen ville være med 
til vakre Rosendal. Turen var lagt opp 
av et av medlemmene, og vi fikk 14 som 
meldte seg til turen.

Det har tidligere bare vært dagsturer 
arrangert, og det ville bli en prøve for 
spesielt dialysepasienter med denne 
overnattingen. Programmet tok hensyn 
til dialysepasientene, men også til nyre-
transplanterte og deres pårørende.

Vi møttes lørdag 30.05.2015 ved Bysta-
sjonen i sentrum av Bergen.  Kl. 11.00 
var det avgang med buss til Os kai. På 
bussen til Os fikk vi mulighet til å bli litt 
kjent. På Os kai ventet vi på hurtigbåten 
som skulle ta oss inn til vakre Rosendal. 
En deilig båttur hvor vi også fikk mulig-
het til å se litt av den vakre, fantastiske 
skjærgården vi har her vest. Alle fikk 
servert en deilig kopp kaffe, og vi kunne 
kjøpe noe å bite i på båten.

Rosendal Fjordhotel
Båten pleier å ha sin avstigning på 
Rosendal kai, men for at det ikke skulle 
bli for langt å gå, var det gjort en avtale 
med kapteinen og Rosendal Fjordhotels 
direktør. Vi fikk lov til å gå i land på kaien 
som ligger i hagen til hotellet, og på kaien 
sto direktør Arne og tok imot oss.

Vi følte oss litt som kongelige da vi ble tatt 
imot av direktøren. Han måtte jo «øve» seg 
litt, for vel en uke etter at vi hadde vært 
der, lå Kongeskipet i fjorden og direktør 
Arne måtte ta imot vår egen dronning 
Sonja og Danmarks dronning Margrethe. 
De skulle være til stede ved åpningen av 
deres felles utstilling i Baroniet.

Vi kom inn til hotellet akkurat tidsnok til 
å bli servert en deilig lunsj. Vi fikk et flott 
bord hvor vi hadde en nydelig utsikt ut 
over Hardangerfjorden.

Etter lunsj hadde deltakerne tiden til eget 
bruk. Noen brukte tiden til å gå tur, mens 
andre fant roen på rommet og slappet av.

Middagen ble også inntatt på hotellet. 
Deilig mat, og vi som var deltagere hadde 
det virkelig koselig. Her fikk vi mulighet 
til å bli godt kjent med hverandre, og å 
kunne utveksle masse informasjon.

Baroniet med «kongelige» roser
Søndagen ble brukt til et besøk i Baroniet. 
Etter frokost ble det bestemt at vi skulle ta 
en tur opp til det gamle slottet. De som følte 
for turen, ca. 20 minutter å gå, gikk opp. 
Noen ble igjen på hotellet. I Baroniet er det 
en fantastisk historie, og denne fikk vi ta del 
i. Det var litt for tidlig på året for å kunne 
se den fantastiske rosehagen i full blomst. 
Men dersom dronning Margrethe tok seg 
en spasertur rundt i rosehagen, kunne hun 
se flere av de «kongelige» rosetypene. Her 
var dronning Ingrid, kronprinsesse Mary, 
prinsesse Marie og mange andre typer.

Vi avsluttet oppholdet på Rosendal 
Fjordhotel med en deilig lunsj. Kl. 14.00 
kom bussen for å hente oss og bringe oss 
tilbake til Bergen igjen.

Det som er godt å vite er at turen var 
opplagt på en slik måte at også dialyse-
pasienter ble godt ivaretatt og virkelig 
kunne kose seg.

Styret i LNT Hordaland fikk tilbake-
melding om at opplegget for turen var  
en opplevelse og en trygghet for dialyse-
pasientene og at dette kunne anbefales til 
flere dialysepasienter.

Takk for en opplevelsesrik helg. 

Svein Arne Ruud Andersen, styremedlem  
i LNT Hordaland

LNT Oslo  
og Akershus
LNT Oslo og Akershus sine aktiviteter 
har i stor grad stått i de unges tegn, se 
LNTBU-sidene.
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LNT Sør-Trøndelag
«Dialysetur» til Steinkjer og Hatlingsetra

Til seters
Søndag 7. juni, tidlig på morgenen, møtte 
24 menn og kvinner opp utenfor St. Olavs 
Hospital i Trondheim. Vi skulle alle til 
seters for å gjøre oss feite. Noen var spente 
på om vi møtte trollet på vår tur innover 
Innherred og opp til Hatlingsetra, som var 
målet for dagen.

Flere stopp på veien 
Lite visste vi om folket på Hatlingsetra 
og vi var nysgjerrig på å komme fram 
for å se dem ... På veien dit hadde vi 
flere stopp. Nord-Trøndelag byr på mye 
historie og store hendelser, så første 
stopp måtte bli Stiklestad i Verdal’n, eller 
«Stekkstad» som dem sei der.  Der ble det 
kaffe og noe å bite i, før vi tok en tur ut og 
vandret litt omkring i historiske omgi-
velser. Som vi vet, ble en av våre første 
konger, Olav Haraldsson Digre, mer kjent 
som «Olav den Hellige», drept der i 1030. 
På Olsokdagen 29. juli er det spel her 
hvert år, til minne om slaget for snart 1000 
år sia. Tore Hund fra Bjarkøy, som egent-
lig var en venn av Olav, kom i opposisjon 
til kongen pga. kornmangel i Hålogaland, 
og ble hans banemann.
 
Som nevnt, mange historiske begivenhe-
ter i Trøndelag på denne tida og senere 
år. Noen sier også at hadde det ikke vært 
for Trøndelag, så hadde historieboka bare 
vært to permer ...

Verdal’n er også i senere år kjent som 
lottobygda, så noen kjøpte lottokupong 
og prøvde lykken …

Etter vårt korte besøk i Verdal’n kjørte vi på 
østsida av Leksdalsvatnet og til Steinkjer. 
En fin og ny tur for mange, der vi så at 
bøndene slet med å få kornet i jorda. Store 
deler av marka sto under vann, etter en av 
de mest fuktige somre i Trøndelag siden 
1030, ble det sagt … Vi håper det ikke blir 
kornmangel i Trøndelag og nye slag …

Sånn litt utpå formiddagen var vi i Steinkjer 
og tok en liten byrunde før vi endte opp 
ved Steinkjer kirke. Der ble vi tatt imot av 
Lars Hatling, som hadde et kåseri om kirka 
og et kulturelt innslag med flott pianospill 
og sang.

Nye Steinkjer kirke nr. 3 i rekken er en 
basilika fra 1965, tegnet av arkitekt Olav 
S. Platou. Byggverket er i mur og har 600 
sitteplasser. Jakob Weidemanns glassma-
lerier er et særpreg ved kirken. Kirken 
er også dekorert med et stort krusifiks, 
utformet av Sivert Donali. 

Jeg tror de fleste ble betatt av kirken og 
kirkerommet og den fine klangen fra Lars 
Hatlings pianospill og sang da han av-
sluttet med den kjente og kjære engelske 
hymne Amazing Grace. Veldig vakkert.

Vi hadde fortsatt ikke sett noe troll, men 
nå bars det til Hatlingsetra via Stod, 
under guiding av Otto Hatling, en flink 
og artig vitse- og historieforteller. Han var 
lommekjent der og hadde noe å fortelle 
fra nesten hver sving innover til setra ...  
Her må nevnes at den lille bygda Stod har 
Norges beste volleyballag for damer og 
spiller også på høyt internasjonalt nivå.

Hatlingsetra
På en heller smal og humpete setervei kom 
vi til Hatlingsetra, som var målet for dagen. 
Her ble vi møtt av seterfolket, som hadde 
gjort i stand bålkaffe med noko attåt. Vi rusla 
rundt på setervollen, og noen mintes gamle 
dager med melking, kuskit og fjøs, som en 
annen nordtrønder synger så artig om.

Historieforteller Otto Hatling fortalte 
villig om seterdrift i gammel og ny tid. 
Nå venta de på kyrne, og familien var 
klar for ny sesong. De siste årene hadde 

turistene, slike som oss, tatt over noe av 
inntjeninga til det daglige brød. 

Klokka lei mot middag og etter hvert ble 
vi samla for å innta elgkjøttkaker med 
tilbehør og kraftig brun saus. Det hadde 
hittil vært en lang og innholdsrik dag, og 
vi spiste godt av den heimlaga maten. 

Underveis var det underholdning av far og 
sønn Hatling, og etter middag ble det en 
30 minutters revy der Lars og kona Grete 
spilte og sang artige viser ... Vi hadde alle 
en fornøyelig stund, og latteren, for ikke å 
si gapskratten hos de fleste, satt løst. 

Etter middag ble det kaffe og heimlaga kake, 
og ved femtiden satte sjåføren bussen i gir 
og vi måtte bare bli med. På heimturen ble 
undertegnede syk, med smerter verre enn 
en hard fødsel. Det var denne gallestein som 
ikke likte den kraftige maten, les sausen, så 
ambulanse kom og tok pasienten til legevak-
ta på Steinkjer for noe smertestillende. 

Unner ingen slike smerter, men turen var 
flott og alle var vel fornøyde, da vi var 
tilbake til Trondheim i åttetida. Takk til 
Thorleifs bussreiser og hyggelig sjåfør, 
samt Vega reiser og deres guide, som gjor-
de turen så flott. Takk også til reiseleder 
Geir Lunde for opplegg og regi.

Martin Jakobsen

Lisbeth Kvello i Steinkjer kirke, med 
glassmalerier av Jacob Weidemann

Fra Hatlingsetra og vertsfolket der når  
vi drar. Reiseleder Geir Lunde til venstre 
på bildet.

Landet rundt
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LNTs Landsstyre 2015–2017
Ragnar Skjøld, leder
Ragnar ble valgt som leder på landsmøtet 
i april 2015. Han er 58 år og ble nyretrans-
plantert første gang i 1978 som 23-åring, 
etter en kort tid i dialyse. Han bor i Oslo 
og på Gjøvik, men har sine familierøtter 
i Elverum. Fra 1979 jobbet han sammen 
med Svein Haugan for å etablere Lands-
foreningen for nyrepasienter (senere LNT), 
som ble stiftet 9. mai 1981. Han satt i det 
første styret som styremedlem/nestleder 
og senere som styremedlem fram til 1991. 
Da ble Ragnar ansatt som general sekretær 
i LNT, en stilling han hadde i fem år. Etter 
jobben som generalsekretær studerte 
Ragnar sosiologi og ble cand.mag. i 1999. 
I en periode var han også nestleder i LNT 
Oslo og Akershus fylkeslag og nestleder 
i Stiftelsen Organdonasjon. Fra 2002 og i 
12 år var han ansatt som seniorrådgiver i 
Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- 
og omsorgsdepartementet. Her jobbet han 
med nasjonale oppgaver som bl.a. EUs 
organdirektiv og tiltak for å øke antall 
donasjoner. Han har også jobbet med 
prinsipper for brukermedvirkning og vært 
prosjektleder for regulering av nasjonale 
tjenester (tidl. landsfunksjoner). Ragnar 
brenner for å utvikle tilbudene til nyresyke 
og organtransplanterte, og han ønsker å 
bidra til å utvikle LNT til å bli en sterkere 
organisasjon med flere medlemmer og å 
drive interessepolitikk for våre pasient-
grupper. Ragnar er bydelspolitiker i Oslo. 
Han er nå også styremedlem i Stiftelsen 
Organdonasjon og ble nylig oppnevnt til 
medlem i det sentrale brukerutvalget i 
Helse Sør-Øst RHF for to år.

Lars Skar, nestleder
Jeg har vært med i LNTs landsstyre siden 
2007, de to første årene som nestleder. 
2009-2015 var jeg leder, og i inneværende 
landsmøteperiode er jeg igjen nestleder. 
Jeg har også vært styremedlem i Stiftelsen 
Organdonasjon og i LNT Hedmark, hvor 
jeg også har vært leder.

Jeg er født i 1949 og bor i Moelv. Etter 
noen måneder i dialyse ble jeg transplan-
tert i 1997, og på nytt i 2005. Jeg kombi-
nerte dialyse med halv jobb, og gikk raskt 
tilbake til heltidsstilling etter transplan-
tasjon. I dag arbeider jeg i et inkassobyrå 
på Hamar, vesentlig med regnskap. Jeg 
har også hatt verv innen gymnastikk og 

turn i Hedmark, og vil gjerne poengtere 
hvor viktig det er med fysisk aktivitet. 
Sammen med resten av landsstyret ser jeg 
fram til å arbeide til beste for våre pasi-
entgrupper og vil vektlegge blant annet 
forebygging og medlemsutvikling.

Olav Fikse, økonomiansvarlig
Helsepolitikk er interessant. Å kunne på-
virke situasjonen for personer med nyre-
svikt, dialysepasienter og transplanterte er 
svært givende. Med verv i LNT omtrent 
fra foreningen ble etablert har jeg erfart at 
«Roma ikke ble bygd på en dag» – det kan 
ta lang tid før man får de endringer man 
ønsker. Med alle oppgaver som fortsatt 
ikke er løst for våre pasientgrupper, finner 
jeg det fortsatt motiverende å ta et tak. Jeg 
er 57 år, og har siden nyretransplantasjon i 
1981 vært frisk, noe jevnlig fysisk aktivitet 
nok er sterkt medvirkende til.

Arve Nordlie, studieleder
Rendøl som bor i Elverum. Født i 1949. Jeg 
fikk problemer med nyrene første gang på 
midten av syttitallet og ble transplantert i 
1996 etter å ha gått en periode i dialyse. I 
2004 ble jeg igjen transplantert etter nesten 
ett år i dialyse. Nyre- og hjerteproblemer 
gjorde at jeg ble 60 % uføretrygdet. Jeg har 
en 40 % stilling i fagpressebransjen.

Har vært både nestleder og leder i LNT 
Hedmark. I 2009 ble jeg valgt inn i LNTs 
landsstyre som varamedlem, fra 2010 
ble jeg fast styremedlem, og jeg har vært 
studieleder siden 2011. Jeg har i mange år 
holdt foredrag på Nyreskolen til Sykehuset 
Innlandet. Det er viktig å formidle til de 
som har fått nyreproblemer, at livet går 
videre på en bra måte.

Har sittet i Brukerutvalget ved OUS 
(Oslo universitetssykehus), sitter nå i 
Brukerråd for KKT (Kreft-, Kirurgi- og 
Transplantasjonsklinikken) ved OUS.

Hildegunn Stenvik, styremedlem
Ny i styret – og sitter i styret som foreldre-
representant. Mor til Eirik (11 år). Eirik ble 
akutt syk med en E.-coli-infeksjon (HUS) 
februar 2011 og gikk til dialyse frem til han 
ble nyretransplantert i juni 2011. Far var 
donor. Eirik er i dag en frisk og aktiv gutt. 
Jeg jobber til daglig som markedskoordi-
nator i Swegon og håper å kunne bruke 
denne kompetansen i mitt styrearbeid. 

Er engasjert i LNT på barn og ung-
dommens vegne, da jeg ser at de også 
trenger et talerør innad i organisasjonen. 
Håper å få satt fokus på aktiviteter for 
barn og ungdom som er transplanterte, 
slik at man kan forebygge og tilretteleg-
ge for at denne gruppen tar vare på den 
gaven de har fått.

Cicilie Camilla Grav, styremedlem 
LNTBU
Jeg er 29 år og jobber som lærer ved 
Vest-Lofoten vgs. Jeg ble levertransplan-
tert i april 2003 og har deretter vært aktiv 
i LNT, både fylkeslaget (Nordland) og 
LNTBU. På LNTs Landsmøte i april i år ble 
jeg valgt som leder i LNTBU og ble dermed 
også LNTBUs representant i Landsstyret.

Ove Stanley Liland, 1. varamedlem
Jeg er en gift mann på 35 år og har 2 barn 
på 5 og 8 år. Jeg jobber som salgskonsu-
lent 100 % og som ambulansearbeider, har 
vært med i LNTBU i flere år, og sitter nå 
som vara for LNT.

Bjørn Stian Hojem, 2. varamedlem
Jeg er 32 år og kommer fra Verdal i 
Nord-Trøndelag og jobber med prosjekt-
rådgivning innenfor forskning og utvikling. 
Fikk nyresvikt da jeg var rundt fem år 
gammel og er transplantert tre ganger, siste 
gang for cirka 7 år siden. Har vært aktiv i 
LNT i flere år, blant annet som fylkesleder. 
Sitter for tiden som LNT sin representant i 
Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge 
RHF i min andre periode.

Linda Saksvik, varamedlem LNTBU
Jeg heter Linda og er 22 år. På årets 
Landsmøte ble jeg valgt inn som ny 
nestleder i LNTBU, og ble derfor også 
varamedlem i Landsstyret. Før jeg ble 
valgt som nestleder, hadde jeg to år bak 
meg som styremedlem i LNTBU. Jeg er 
ungdomskontakt, og sitter i Sør-Trøn-
delag fylkeslag sitt styre sammen med 
en kjempefin gjeng. Utenom dette er jeg 
også med i Besøkstjenesten, og i Ung-
domsrådet ved Oslo universitetssykehus. 
Jeg ble nyretransplantert høsten 2004 etter 
en liten periode i dialyse, og var da så hel-
dig å kunne motta nyre fra min mor. Nå 
studerer jeg ved HiST for å bli lærer på 
1–7. trinn, noe jeg trives veldig godt med.

Foreningsnytt



EKPF – European Kidney Patients’ Federation, tidligere CEAPIR

Den europeiske nyrepasientforeningen 
Av Lars Skar, nestleder i LNT og visepresident i EKPF

Paraplyorganisasjon
CEAPIR ble stiftet i 1981 som en paraply-
organisasjon for nasjonale nyrepasient-
organisasjoner i Europa. CEAPIR-navnet 
kommer fra et latinsk uttrykk og ble valgt for 
å være nøytralt og ikke favorisere noen språk. 
Det riktige latinske uttrykket har jeg ikke, 
men omskrevet til engelsk lød det som følger: 
Confederation of European Associations of 
Patients with Insufficient Renal Function. I de 
senere år har det vært et ønske om at navnet 
skal gjøre det lettere å forstå hva organisasjo-
nen står for, og det ble derfor endret under 
årsmøtet (General Assembly) til EKPF i 2014. 
Ved starten i 1981 ble Wien i Østerrike valgt 
som det juridiske registreringssted (med kon-
to i en østerriksk bank), noe den fortsatt er. 

Norsk visepresident
Det meste av det administrative i dag er styrt 
fra kontoret til den irske nyrepasientfore-
ningen i Dublin. Der holder også styreleder 
for EKPF til. Styret blir benevnt Executive 
Committee og ledes av president Mark 
Murphy fra Irland. Resten av styret består av 

to visepresidenter – Lars Skar fra Norge og 
Ugnė Šakūnienė fra Litauen, sekretær Sari 
Högström fra Finland og kasserer Christian 
Frenzel fra Tyskland. Revisorer er Brane 
Tome fra Slovenia og Olav Fikse fra Norge. 
For tiden er det 20 land som er medlemmer 
i EKPF. Foreningen arbeider for at nyrepa-
sienter skal ha så gode forhold som mulig, 
både når det gjelder tidlig oppdagelse av 
nyresvikt, dialysebehandling og tiden etter 
transplantasjon. Foreningen tar selvfølgelig 
også klart avstand fra organhandel. 

Arbeider for å utjevne forskjellene i 
Europa
Da foreningen ble stiftet, var det store for-
skjeller i Europa innen feltet organ donasjon 
og transplantasjon, og foreningen skulle 
arbeide for å minske ulikheter i lover og 
praksis. Forholdene er fortsatt dårligere i 
øst enn i vest, og det tar tid å bedre situasjo-
nen i de østeuropeiske landene. Norge har 
gjennom flere år hatt en god posisjon i Europa 
når det gjelder transplantasjon og ventetid for 
nyretransplantasjon. Dette takket være den 

forholdsvis store andelen «transplantasjon 
med nyre fra levende donorer» i forhold til 
innbyggertallet. Vi ser nå at flere andre land 
har en god økning på dette feltet og korter ned 
på vårt forsprang.

Lobbyvirksomhet
EKPF er også medlem av EKHA, European 
Kidney Health Alliance, som har kontor 
i Brussel og er tett på det som skjer innen 
EU. EKHA utøver en god lobbyvirksomhet 
rettet mot de som utarbeider planer knyttet 
til kronisk nyresydom i EU. EKPF er også 
medlem av EPF, European Patients’ Forum. 
Dette kan på mange måter sammenlignes 
med vårt hjemlige FFO. Økonomisk har det 
vært vanskelig å drifte EKPF i de siste årene. 
Dette mye på grunn av mindre prosjektuav-
hengig støtte fra medisinske firmaer.

BESTILLING AV DIALYSE: 
Carolina Delgado Jönsson 
Skandinavisk Pasientkoordinator
+34 620 179 649 
ecdelgado@imedhospitales.com

+34 966 81 11 11  
dialisis@imedhospitales.com  

Costa Blanca-kysten har et behagelig klima både sommer og vinter, 
et klima som er perfekt for en avslappende ferie eller for overvintring. 

VI TAR VARE PÅ DEG!
Vårt dialysesenter har moderne fasiliteter og høyteknologisk utstyr 
og dyktige leger. Vi har luftige lokaler med en fantastisk utsikt over 
Benidorm og fjellene rundt.

12 dialysestasjoner med 
komfortable liggestoler

Tilgang til lege ved behov

24-timers telefonservice

Åpent hele året

Norsk tolk

Snacks

Åpent og «luftig» 
dialysesenter

Hver dialysestasjon har sin 
egen TV med norsk kanal

Gratis tilgang til trådløst 
Internett

Norsk avis

S Y K E H U SNyt livet og ferien på BENIDORM- 
kysten uten å bekymre deg for utgifter 
til dialysebehandlingen!

http://www.dialyseinspanje.nl/no/ 

I samarbeid med LNT
23 05 45 50
Grenseveien 99
Postboks 6727 Etterstad
0609 OSLO
post@LNT.no

Les mer
Du kan lese mer om EKPF på  
www.ekpf.eu og på Facebook.
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Sommerleir for barn og foreldre 
LNTBU har igjen arrangert en fantastisk sommerleir for alle barn som er nyresyke/
transplanterte og deres familier.

Av Hildegunn Stenvik
Foto Ragnar Skjøld

Sted:  Haraldvigen, øy utenfor  
Kristiansand

Tidspunkt: 24.–28. juni 2015

Arrangert årlig siden 2011 for  
nyresyke/transplanterte barn  
mellom 1 og 18 år og deres familier.

Lek og moro
Vi var hele ni familier som tok turen ut 
til Haraldvigen denne langhelgen i juni. 
For de av oss som har vært med på dette 
tidligere, er alltid en helg i juni satt av til 
nettopp dette, og synet av Haraldvigen 
bringer mange gode assosiasjoner til 
tidligere leirer. 

Været var strålende da vi ble hentet på 
bryggen i Kongshavn for å bli fraktet over 
til øya. Selv om himmelen var blå, var 
ikke temperaturen den beste, men det var 
ingen hindring. 

Barn og voksne fant umiddelbart tonen, 
og helgen var aktiv med mye lek og 
moro. Både bading (selv om temperatu-
ren i vannet ikke steg over 15 grader), 
padling med kano/kajakk og seiling  
sto på programmet. Vi voksne var ikke 
dårligere enn barna og var med på det 
meste. Det ble også tid for fotball spilling, 
volleyball, disko, quiz, skjærgårds-
orientering, garnsetting, rensing, og  
ikke minst spising, av fisk. 

Mulighet til å dele erfaringer, tips og råd
Iblandet all denne aktiviteten hadde både 
barn og voksne mulighet til å dele erfarin-
ger, tips og råd om den situasjonen de er 
i. Barna hadde små filosofiske øyeblikk, 
der de snakket om medisiner og arr på 
magen, og søsken hadde sine samtaler. Vi 
voksne hadde noen sene kveldstimer med 
prat om medisiner, NAV, rettigheter og 
helsepersonell, Gull verdt. 

Spre informasjon om dette unike tilbudet
Først og fremst er fokuset for leiren mestring, 
sosial omgang og å knytte bånd for livet. 
Dette er noe flere bør få med seg, og vi håper 
flere vil være med på sommerleir neste år. 
Spre informasjon om dette unike tilbudet. 

Fra torsdag til fredag hadde vi besøk av 
LNTs nye styreleder, Ragnar Skjøld. Han 
ønsket selv å se hvilket fint tilbud LNTBU 
arrangerer for medlemmene hvert år på 
Haraldvigen.

I etterkant av sommerleiren deler vi bilder 
på en egen lukket Facebook-side, og ikke 
minst gleder vi oss til neste års sommerleir.
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Besøk på ungdomspoliklinikk i Oxford
Tenåringer synes det er svært vanskelig å takle en kronisk sykdom, og det går ofte 
skeis. I Oxford har de et unikt sosialt tilbud, som er drevet av en ungdomsarbeider, 
for tenåringer og unge voksne med nyresvikt. 

Av Karl Fredrik Westermann, leder LNT Oslo og Akershus fylkeslag

Redusert behandlingssvikt
Tilbudet er avgjørende for å hjelpe dem 
med å håndtere livreddende medisiner 
og pågående helsetjenester. En ungdoms-
arbeider bringer de unge voksne sammen 
og setter i gang samhandling. Tjenesten 
har redusert behandlingssvikt med  
40 prosent i løpet av de siste fire årene.

Oslo og Akershus fylkeslag deltok i januar 
på et møte om ungdomshelse på OUS Riks-
hospitalet. Her var en lege fra Oxford, som 
driver en egen ungdoms poliklinikk, og en av 
hans pasienter. I tillegg deltok 10–15 leger og 
sykepleiere som arbeider med nyremedisin, 
samt foreldrekontakt i LNT, Asta Ellingvåg. 

I etterkant ble jeg spurt om jeg hadde lyst 
til å besøke ungdomspoliklinikken og ta 
med en-to pasienter. Ja, hvorfor ikke det? 
Vi reiste med Hildegunn Stenvik, Prusha 
Glli, sykepleier Pernille Fabritius Dybwad, 
klinisk ernæringsfysiolog Ragnhild Johanne 
Haaland og fysioterapeut Heidi A. Bunæs-
Næss fra Oslo universitetssykehus. 

Hvordan var dagen på ungdoms
poliklinikken 16. april 2015?
I ti-tiden gikk vi inn i et lokale som så ut 
som en helt vanlig norsk fritidsklubb. 
Det var over 20 gutter og jenter der. Noen 
snakket sammen. Andre spilte biljard. Det 
var god stemning. Noen hadde selv kjørt 
opp til én og en halv time for å delta. På 
veien plukket de opp andre som også skul-
le være med. Dette organiserte de selv.

På vei til lokalet hadde de tatt blodprøver 
hos to sykepleiere på et annet sted på om-
rådet. De var svært joviale og i fritidsklær. 
I oppholdsrommet var det en tavle hvor 
hver enkelt skrev seg opp for å snakke 
med dr. Paul Harden, som var i et annet 
rom på området. Han var også i sivil. 

«Hvis du tar blodprøver på morgenen og 
snakker med legen litt senere på dagen, så 
har du vel ikke svar på blodprøvene»? Det 

var ikke nødvendig, sa Paul Harden. Dette 
er ungdommer med stabil helse. Han går 
gjennom blodprøvesvar på kvelden. Hvis 
det var noe som skulle justeres, så ringte han 
dem på kvelden. I tillegg sendte han SMS 
med hva som skal justeres. Når han ringer 
dem, kan de være i butikken eller gjøre noe 
annet. En SMS gjør at de husker hva som ble 
sagt i ettertid. På denne dagen satte han ny 
rekord i konsultasjoner. Det ble 25 på én dag. 

Ingen sykepleiere eller leger var innom 
oppholdsrommet. Heller ikke foreldre har 
tilgang. Det er en bevisst strategi. 

Så dro vil til Starbucks og tok en kaffe. 
Det var bare å stille seg i kø. Ungdoms-
arbeideren hadde betalt på forhånd. Han 
er 26 år og selv nyretransplantert. Unge 
mennesker med alvorlig nyresvikt er også 
inkludert. Det kan være greit å møte noen 
som har vært gjennom det du selv på et 
tidspunkt skal gjennom.

Hvordan blir du med?
Når du blir innrullert i sykehus, eller an-
befalt, kontakter en ungdomsarbeider deg 
og inkluderer deg i gjengen. Er du sjenert, 
kommer han på besøk til deg. 

Etter en god kaffe dro vi tilbake til 
Corpus Christi College, hvor vi bodde 
under oppholdet, for en varm lunsj. Vi ble 
introdusert for ungdommene, og det ble 
også gitt informasjon om ungdomshelgen 
i juni og British Transplant Games i juli. 
Transplant Games er et prioritert område, 
og dr. Paul Harden er også «Trustee of 
Transplant Sport UK».

Etterpå spilte guttene biljard i felles-
rommet, mens en kvinnelig doktorgrads-
kandidat tok med jentene på handletur. 
På ettermiddagen dro de hjem.

Det var virkelig en opplevelse å se hvor-
dan de har organisert helsetjenester for 
ungdom. Det var ikke en hvit frakk å se.

Hvorfor et eget tilbud for ungdom / 
unge voksne?
Som barn har du gode og integrerte 
helsetjenester med mye som skjer. Når du 
blir 18 år, overføres du til et helsevesen 
for voksne der du blir mer overlatt til deg 
selv. Ungdom er ikke voksne og finner 
seg ikke til rette i et helsevesen som er 
designet for eldre mennesker, og har ikke 
lært det vi forutsetter at de kan. De har 
andre utfordringer enn voksne. Det kan 
være videregående skole, utdannelse, 
jobb, flytte ut, få kjæreste, stifte familie.

Poliklinikk på Starbucks? 
Nei, det går ikke av to grunner. Det er 
ikke rom for å snakke fortrolig, og det er 
ikke rom for å ta blodprøver. Det er likevel 
mange andre muligheter til å gi ungdom 
og unge voksne et helsevesen tilpasset dem 
som gir bedre pasientsikkerhet og livs-
kvalitet. Som dr. Paul Harden sa: «Du kan 
nesten ha en poliklinikk hvor som helst.»

Utenfor ungdomspoliklinikken Corpus 
Christi College
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Artikler om temaet
Oppgitt av Paul Harden
1. Paul Harden, Philip Nadine 

(2006):  
Pediatric to adult transition: a 
personal experience 
Progress in Transplantation, 
December 2006, Vol. 16, No. 4, 
324-328

2. Paul Harden, G Walsh, N Bandler, 
S Bradley, D Lonsdale, J Taylor, S 
D Marks (2012): 
Bridging the gap: an integrated 
paediatric to adult clinical service for 
young adults with kidney failure 
BMJ 2012;344:e3718

3. Harden, PN og Sherston, SN 
2013: 
Optimal management of young  
adult transplant recipients: the role 
of integrated multidisciplinary care 
and peer support 
Ann Saudi Med. 2013, Sep-Oct; 
33(5):489-91

4. Paul N Harden (2013): 
Managing young adults with  
end-stage renal disease 
Journal of Renal Nursing, 2013, 
Vol. 5. No. 6. pp 298–300

Hvordan kan helsetjenestene 
forbedres?
1. Ha én dedikert nefrolog for  

alle pasientene i gruppen.
2. Engasjert sykepleier i overgangen 

fra barne- til voksenavdeling.
3. Poliklinikk utenfor sykehuset 

hver tredje måned.
4. Fellesrom med f.eks. spill og 

musikk uten foreldre.
5. Invitere potensielle mottakere  

og givere.

Oppfordre til likepersonstøtte.

Hentet fra Dr. Paul Hardens foredrag på 
OUS Rikshospitalet 24.1.2015.

Å gi slipp ... 
en forelders perspektiv på turen
Lær barna dine å stå på egne bein, og la dem mestre 
selv. Paul Harden sine ord, og de satt godt. 
Av Hildegunn Stenvik 

Foreldre ingen adgang
Å se hvordan de unge i Oxford møtes 
utenfor sykehusets vegger, i et miljø som 
er tilpasset deres behov, var flott. Vi ankom 
et kjellerlokale på et av Oxfords univer-
siteter, og her ble vi tatt godt imot av en 
ungdomsarbeider og alle ungdommene. 
Her hadde ikke foreldrene adgang. Noe 
som var mulig å sette opp som en regel 
siden det var utenfor sykehusets vegger.

Mestre sammen
Det så virkelig ut som de hadde glede av 
hverandre. Hovedfokuset var å treffe andre 
i samme situasjon og mestre sammen (ulike 
aktiviteter) – på egne premisser. Det å ta 
blodprøver og samtale med legen var bare 
en bioppgave og ikke et hovedfokus. De  
møtes ca. hver tredje måned, og de bor 
spredt rundt i hele England. Kontakten 
mellom disse møtene var stort sett Facebook.  
Og jeg kaller det møter, fremfor legebesøk.
 
Hadde vi hatt et slikt tilbud i Norge, ville jeg 
som forelder kunne pustet litt lettere, ved å 
vite at barnet mitt får støtte fra likesinnede. 

Ungdommen møter andre som vet akkurat 
hvordan de har det. Dette vil for de unge  
gi en uvurderlig støtte og mestringsfølelse 
nettopp til å klare seg i livet på egen hånd. 
Livet er foran dem, og det er opp til oss 
voksne, foreldre, sykehuspersonell og de  
unges interesseorganisasjon LNT å gi dem 
de verktøyene de trenger for å klare seg 
videre i livet til tross for en kronisk sykdom. 

Et slikt tilbud – selv om det er foreldrefri 
sone – vil uten tvil gi oss foreldre en grunn 
til å senke skuldrene litt og la barna våre 
mestre egne liv uten vår innblanding. Det 
er jo det barna skal – de skal bli voksne og 
mestre sine egne liv på sine egne premisser. 
Dette gjøres uten tvil best med et støtte-
apparat hvor de møter andre som er  
i tilsvarende situasjon som dem selv. 

Hadde vi hatt et slikt tilbud i Norge, 
ville jeg som forelder kunne pustet litt 
lettere, ved å vite at barnet mitt får 
støtte fra likesinnede.

Her bodde vi, Keeble College Oxford

Matsalen Keeble College
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Sommerleir i Tyrkia
Denne sommeren var to norske barn med foreldre så heldige å bli invitert til Tyrkia 
på sommerleiren «OnCamp» for barn som er transplanterte. 

Av Hildegunn Stenvik

Konferanse
Onsdag 1. juli tok Guro (14), Eirik (11), 
Asta og Hildegunn turen ned til Tyrkia 
etter å ha mottatt en hyggelig invitasjon 
via Nina Roland. 

Vi ankom Istanbul forholdsvis sent onsdag 
kveld etter en behagelig flytur. Ble møtt av 
Firat, som var vår kontaktperson resten av 
turen. Han var student ved universitetet 
vi skulle bo på – Işık Üniversitesi. Stedet lå 
ca. en times kjøring utenfor Istanbul. 

Torsdagen ble tilbragt på campus. Her ble 
det avholdt en større konferanse der kjente 
leger/organdonasjon-organisasjonen deres 
og transplanterte holdt foredrag. Alt foregikk 
på tyrkisk, og vi satt nok som noen store 
spørsmålstegn store deler av dagen. Det var 
veldig profesjonelt utført, med mange filmer 
med ulike historier, så vi skulle gjerne skjønt 
litt mer av hva som skjedde. Barna hadde et 
eget opplegg, med ulike aktiviteter. 

Eksotiske intervjuobjekter
Etter konferansen ble vi alle intervjuet 
av ulike aviser og TV. Siden vi kom fra 
Norge, var vi nok forholdsvis «eksotiske» 
og ble intervjuet gang på gang. Godt vi 
snakker sånn noenlunde engelsk. 

Karusell på eget ansvar
Dagen etter gikk turen til en større fornøy-
elsespark i Istanbul, og her fikk vi tydelig se 
hvor stor forskjell det er på behandlingen av 
transplanterte barn i Tyrkia og Norge. Enkel-
te av de tyrkiske barna gikk med munnbind, 
og ingen av dem fikk lov til å ta de «vold-
somme» karusellene. Vi fikk – etter mye om 
og men (her var det diverse telefonsam taler) 
– lov til å slippe våre barn ut på alle karusel-
ler de ønsket å ta, vel å merke på eget ansvar. 
Våre guider – som alle var studenter fra 
universitetet – ville gjerne passe våre barn, 
for da kunne de ta alle karusellene. 

Livlige bussturer
Lørdag gikk turen igjen til Istanbul – og 
da fikk vi oppleve den Blå moské og 
en båttur på Bosporus, der guiden kun 
snakket tyrkisk. 

Bussturene frem og tilbake fra de ulike 
stedene var en livlig affære, med sang og 
dans i bussen. Mange var veldig fasinert 
av Astas strikkeferdigheter, og ville gjerne 
se nærmere på dette.

Språk ingen hindring når barn leker
Kveldene ble tilbrakt på universitetet, 
og det ble mye lek blant barna til tross 

for språkutfordringer – men det er ingen 
hindring når man leker har´n eller spiller 
kort / tre på rad. Vi voksne snakket noe 
med de som kunne litt engelsk, men 
dessverre begrenset det seg litt. Det var 
kun én annen utenlandsk familie der, fra 
England, og de snakket vi mye med. Det 
ble også arrangert ulike aktiviteter en av 
kveldene, med karaoke, dans, bretting av 
figurer og mye annet moro. 

Til tross for språkbegrensningene var alle 
utrolig imøtekommende og hyggelige. 
Dessverre fikk vi ikke hørt deres ulike 
historier, som vi gjerne skulle ha blitt for-
talt. Totalt var det 20 barn med foreldre, 
tre av disse var fra England/Norge.  

Lærerikt
Vi kunne tydelig se at fysisk aktivitet 
blant de transplanterte barna ikke var et 
fokus, og munnbind var vanlig. At barna 
fra England og Norge var i god form, var 
noe enkelte foreldre bemerket. Kanskje 
de ble inspirert? Det var en flott tur, og 
det var lærerikt å se hvordan andre land 
behandler sine transplanterte barn. En 
flott sommerleir – som blir gjentatt hvert 
år i Tyrkia. 
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Klingon Young Adult Weekend i Oxford 26.–28. juni  
26. juni reiste fem ungdommer / unge voksne til Oxford for å delta på Klingon Young 
Adult Weekend i Oxford. Der traff vi ungdommer fra Danmark og Storbritannia. 

Av Alexander Kasin

I samme båt
Vi var invitert dit som følge av et samar-
beid mellom OUS Rikshospitalet og LNT 
Oslo og Akershus fylkeslag, og ungdom 
fra hele landet var invitert til å delta. 
Vi hadde følge av to sykepleiere og en 
nefrolog fra OUS, som deltok for å lære om 
helsetjenester for ungdom/unge voksne.  

Bak invitasjonen stod dr. Paul Harden, 
nefrolog ved John Radcliffe Hospital i 
Oxford, og noen av hans pasienter. Paul 
Harden mener det er viktig å samle unge 
nyrepasienter slik at de får treffe andre i 
«samme båt» som dem selv. 

Etter en times busstur fra Heathrow 
flyplass til Thornhill Park and Ride ble vi 
hentet av Paul Harden, som kjørte oss i 
minibuss til motellet hvor vi bodde under 
oppholdet.

Mye latter og moro i veggene
Første kvelden var vi ute og spiste på en 
typisk britisk pub. Vi satt godt blandet 
slik at vi skulle bli kjent med hverandre. 
Etter middagen var det på tide med quiz, 
som er veldig populært på pubene her, 
og vi ble delt opp i lag. Det var mye latter 
og moro i veggene den kvelden, og klok-
ken ble raskt mye for enkelte av oss som 
kom litt langveis fra. Så vi valgte å finne 
sengen etter at quizen var ferdig.

Neste dag var vi på båttur med gondol-
båter, og noen av oss fikk prøve oss som 
gondolførere. Etter litt fram og tilbake og 
inn i busker og trær fikk vi sånn noenlun-
de dreisen på det. 

Etter en hyggelig lunsj var det tid for 
skattejakt i Oxford sentrum. Dette fikk jeg 
dessverre ikke vært med på da jeg måtte 
til dialysebehandling på John Radcliffe 
Hospital.

John Radcliffe Hospital Oxford
Paul Harden og dialyseavdelingen min 
hadde gjort avtale om dialysebehandlin-

gen før reisen. En av de britiske ungdom-
mene kjørte meg og Helga Gudmunds-
dottir, nefrologen fra OUS som var med 
på turen, til sykehuset. Helga ble med 
ettersom jeg ikke følte meg helt trygg på 
språkkunnskapene mine.  

Da vi ankom dialyseavdelingen i det 
enorme sykehuset i Churchill Hospital 
i Oxford (John Radcliffe Hospital), ble 
jeg imponert over å se hvor stor og pen 
den var. Den ligger i den gamle delen av 
sykehuset og kan ha plass til 28 pasien-
ter. Vi ble raskt tatt imot av en hyggelig 
dialysepleier som opprinnelig kom fra 
Spania. Under oppkoblingen ble han litt i 
tvil om hvilket blodfortynnende preparat 
han skulle gi meg i dialysemaskinen og 
kontaktet turnuslegen, som fikk papirene 
jeg hadde med fra min dialyseavdeling. 
Da pleieren kom tilbake, var turnuslegen, 
Maryan Yusef, med ham. «Du skal heller 
få heparin i maskinen du skal bruke i 
dag,» sa hun på norsk! Det viste seg at 
hun hadde vokst opp i Norge. «Da jeg så 
i papirene dine, leste jeg noen norske ord, 
så da måtte jeg komme og se hvem jeg 
hadde med å gjøre,» forklarte hun.

Etter at en vellykket fire timers dialyse-
behandling var over, ble Helga og jeg  
hentet av Paul Harden og kjørt til et 
klubblokale. For nå var det på tide med 
salsakurs. Dessverre orket jeg ikke å delta, 
jeg kjente at salsakurs rett etter dialyse ikke 
var det beste for meg, så da slappet jeg av 
mens de andre koste seg og fikk dansa ut. 

Bordtennis, baseball, fotball og bowling
Den siste dagen startet med en typisk fett-
holdig britisk frokost og fortsatte med en 
sportslig formiddag. Vi spilte bordtennis, 
et merkelig baseballspill og fotball. Det 
virket som ikke alle var helt med denne 
dagen. Kanskje var det frokosten som ga 
utslaget, eller kanskje salsaen i går? 

Senere på dagen spiste vi på en populær 
restaurant før vi spilte litt bowling. 

Klokken gikk under godt og hyggelig lag, 
og etter god mat og drikke og bowling 
sa de fleste seg fornøyd med dagen. Vi 
takket for oss og syntes dette var absolutt 
en kjempeflott tur.

I gode hender på dialysen. Maryan Yusef 
studerte i Southampton og er turnus lærling 
på sitt andre år. Hun syntes det var hygge-
lig å kunne snakke litt norsk igjen.
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Når man har et nyresykt barn, er det 
mange små og store spørsmål som krever 
svar. Ikke alle spørsmål har svar, og usikker-
heten i en slik situasjon kan få foreldre til å 
føle seg ensomme. Våre familiekontakter 
har selv nyresyke eller transplanterte barn, 
og du kan kontakte dem dersom du har 
behov for noen å snakke med og/eller 
utveksle erfaringer med. Familiekontaktene 
har taushetsplikt. Finner du ingen i ditt eget 
fylke, ta gjerne kontakt med familiekontak-
ter fra et annet fylke.

ØSTFOLD
Ingunn og Per Ingar Skar
Telefon Ingunn: 995 81 559
Telefon Per Ingar: 901 10 968
E-post Ingunn: ingu-sk@online.no
E-post Per Ingar: peringar@online.no

AKERSHUS
Marianne Nilssen og Roger Aamodt
Telefon Marianne: 922 98 711
Telefon Roger: 922 60 330

OSLO
Asta Ellingvåg
Telefon: 905 19 735
E-post: astaelli@hotmail.com

BUSKERUD
Kristin Helgeland
Telefon: 994 65 688 / 31 28 42 22
E-post: mrs.nighthawk@gmail.com

VESTFOLD
Silja Valand
Telefon: 900 89 399
E-post: silja.valand@online.no

TELEMARK
Nina og Petter Sørdalen
Mobil Nina: 930 63 926
E-post Nina: nitesor@gmail.com
Mobil Petter: 913 85 178
E-post Petter: neladros@gmail.com

AUST-AGDER
Nina og Geir Roland
Telefon: 900 24 318
E-post: nina@niro.as

VEST-AGDER
Runar Nilsen og Monica H. Nilsen
Telefon Runar: 907 81 194
Telefon Monica: 920 96 196
E-post: monicanilsen71@gmail.com

HORDALAND
Vivian Fløysand Berland
Telefon: 916 40 462
E-post: vivian.berland@online.no

MØRE OG ROMSDAL
Liv Janne og Vegard Nedregotten
Telefon Liv Janne: 411 27 512
Telefon Vegard: 952 60 850
E-post: livjannis@hotmail.com

SØR-TRØNDELAG
Berit og Jon Håkon Slungård
Telefon Berit: 412 31 112
Telefon Jon Håkon: 951 36 750
E-post: jon@bladet.no

NORDLAND
Anita S. Jentoft og Jens Jentoft
Telefon: 412 24 988
E-post: anitajentoft@hotmail.com

FAMILIEKONTAKTER
FORELDRE MED NYRESYKE ELLER TRANSPLANTERTE BARN 0–15 ÅR

Gi oss beskjed dersom du 
eller en i din familie trenger 
dette. 

LNT-nytt i Daisy-format 
– et tilbud til blinde og svaksynte

Flere medlemmer  
i samme  
husstand?
Gi oss beskjed dersom ikke alle 
trenger å få tilsendt LNT-nytt eller 
innkallinger til medlemsmøter etc.

LNTs forskningsfond takker 
hjerteligst for gaver gitt til 
minne om 

Bjørg Sand
Karl Erik Eckmann

Forskningsfondet tildeler 
enkeltpersoner,  institusjoner 
eller lignende støtte til 
forsknings- og utviklings-
arbeid som bidrar til å 
styrke kunnskapene om 
nyresykdommer og organ-
transplantasjon og bedre 
pasientgruppens  livssituasjon. 

Konto for innbetaling av 
gaver til LNTs  
forskningsfond: 
1503.40.90898 

LNT takker hjerteligst  
for gaver gitt til minne om 

Mona Weinholdt
Oddbjørg Furset
Otto Johan Hagen

Minnegavene vil bli brukt til 
spesielle tiltak til beste for 
våre medlemmer. Dersom 
givere av minne gaver ønsker 
det, kan midlene øremerkes 
spesielle formål.

Konto for innbetaling  
av minnegaver: 
1503.40.90863 

MINNEGAVER

LNTBU
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LNTs likepersoner
Nedenfor finner du kontaktinformasjon 
til personer som har kjent på kroppen hva 
det vil si å være syk, pårørende etc. Infor-
masjonen ligger også på hjemmesiden vår 
under fanen Noen å snakke med. Finner 
du ingen i fylket du bor i, henvend deg 
gjerne til en fra et annet fylke. 

Besøkerne er nyretransplanterte, donorer eller 
pårørende til nyresyke/transplanterte og går 
på besøk på dialyseavdelinger / nyremedi-
sinske avdelinger. Lederne/kontaktpersone-
ne er oppført nedenfor. Leverkontaktene har 
selv har vært gjennom en levertransplanta-
sjon. Du finner også oversikt over personer 
som har erfaring med peritonealdialyse (PD). 

Familiekontaktene, som er / har vært foreldre 
til nyresyke eller transplanterte barn mellom 
0 og 15 år, er oppført på LNTBU-sidene.

Pr. i dag har vi også en kontaktperson som 
er pancreastransplantert:
Anne Gavelstad – Tlf.: 991 21 082
E-post: anne.gavelstad@outlook.com

FYLKE Besøkstjenesten Leverkontakter Kompetanse PD
Østfold Marit S.K. Halvorsen Per Monstad

69 32 89 39 / 950 58 202 69 16 11 38 / 955 22 449
p-monsta@online.no
Inger Lehman
950 77 340

Oslo/Akershus Solveig Strømøy Alf A. Zetterstrøm Erik Momrak
67 12 29 74 916 54 956 22 89 49 42 / 982 55 148

alfz@online.no erik.momrak@spk.no
Anne-Lise Andersen June-Cathrine Berge
986 05 366 917 97 783
minnimus_15@hotmail.com junecathrine.berge@gmail.com
Marit-Helen Olsen
932 54 570
marit@zt.no
Mette Elisabeth Dobloug
991 09 646
mette.e.holm@gmail.com

Hedmark Mona V. Øyhovden
959 46 369

Buskerud Ole Johs. Larsen Anne Marit Lysåker
911 84 493 32 09 16 05 / 907 53 731
olejohslar@ebnett.no 

Vestfold Odd Ingebretsen
33 07 83 73 / 411 28 541
od-inge@online.no

Telemark Leiv Rafdal Jan Amund Lanner
996 19 808 481 15 731
lnt.telemark@gmail.com janamundla@gmail.com

Aust og VestAgder Hanne Christoffersen Ove Stanley Liland Erik Horgen
482 69 131 901 25 801 915 50 824

oliland40@hotmail.com er-horge@online.no
Astrid Aabel
37 27 71 59 / 928 62 031

Rogaland Hans Kristian Danielsen Mohammad Amini
901 33 052 452 35 045
hans.danielsen@lyse.net bekesbakes@hotmail.com

Svein Egil Amdal
51 69 03 10
svein.amdal@lyse.net

Hordaland Solfrid Bratland Ragnhild Hartvedt Eldøen
995 98 243 977 10 607 / 456 88 484
solfr-b@online.no raggen@pvp.no

Ragnhild Whitt
55 13 60 71 / 901 25 911
ragnhildhelgaaswhitt@yahoo.no

Møre og Romsdal Renate Aase Tone Rørvik Elvenes Oddrun Botn
957 63 985 70 18 20 62 / 995 97 668 70 09 31 88 / 915 57 252
renateaase@gmail.com oddrun.botn@tussa.com

Roger Halle
70 02 82 39 / 416 76 204
ro-halle@online.no

SørTrøndelag Geir Lunde Otto Askim Petter Hokstad
918 97 216 907 54 795 988 59 904

otaskim@online.no Irene Krogstad
72 87 29 57 / 996 42 186
boer@online.no
Martin Jakobsen
mjako3@online.no

NordTrøndelag Karin Søraunet
996 92 348
karins@ntebb.no

Nordland Cicilie Camilla Grav Cicilie Camilla Grav Ove Jørgen Pedersen
917 25 291 917 25 291 905 94 352
gravdalspi@hotmail.com gravdalspi@hotmail.com ove.pedersen@trollfjord.no

Gunn J. Eilertsen
958 08 747
gunn-eil@online.no

Troms Johnny Jenssen
992 51 002
jmaje@online.no

Finnmark Lene Ellingsen
930 81 873
lenell1@hotmail.com
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Våre informasjonshefter 

Brosjyrene er gratis for  
alle våre medlemmer.
 
Vervefolder

 

J
  

Jeg har redusert nyrefunksjon.  
Hva nå?
Denne brosjyren er tenkt som en hjelp til 
deg som ganske nylig har fått diagnosen 
nyresvikt og foreløpig ikke er aktuell for 
dialyse eller transplantasjon. Utgitt 2013. 
Nytt opplag 2014.

Om nyresvikt
En orientering om uremi, dialyse og  
transplantasjon. Heftet inneholder en 
oversikt over de viktigste nyresykdom-
mene og aktuelle behandlingsformer.
Rev. 2008. Nytt opplag 2012.

Polycystisk nyre
sykdom (cystenyrer)
Informasjon om hva 
cystenyrer er, årsak  
og behandling.
Utgitt 2015.

Nyresvikt  
og hemodialyse
Informasjon til pasient 
og pårørende. Dette 
heftet er til deg som skal 
eller har startet i hemo
dialyse og som ønsker 
mer kunnskap og innsikt 
om behandlingen.
Rev. 2007. Nytt opplag 
2013.

Hvordan leve med 
hemodialyse?
Et enkelt informasjons
hefte, spesielt til de som 
har en flerkulturell bak
grunn, om å leve med 
hemodialyse. Brosjyren 
er tekstet på norsk,  
engelsk, urdu og arabisk.
Utgitt 2008. Nytt opplag 
2013.

Trenger du dialyse  
og ønsker behandling 
hjemme?
En liten brosjyre som 
gir kortfattet informa
sjon om peritonealdialy
se (PD), en dialyseform 
som kan gjennomføres 
hjemme.
Utgitt 2010.

Stønader og 
hjelpeordninger
Heftet omhandler de 
vanligste trygdestønad
er og refusjonsord
ninger for nyrepasienter 
og transplanterte.
Revidert / nytt opplag 
2012.

Å gi bort en nyre
Dette er en brosjyre med 
informasjon til deg som 
overveier å gi bort en 
nyre til en som står deg 
nær, men også til deg 
som allerede er donor. 
Revidert / nytt opplag 
2012. Brosjyren finnes 
også på engelsk og urdu.

Albert forteller om 
når nyrene blir syke
Barn som pårørende. 
Et hjelpemiddel til forel
dre og foresatte som 
skal forklare barn hva 
som skjer når en nær 
pårørende blir syk.
Utgitt 2003. Nytt opplag 
2011.

Brosjyre fra 
Galderma Nordic 
Tlf: 22 99 62 16

Hudkreft hos 
organtransplanterte
Kortfattet informasjon 
om økt risiko for hud
kreft hos organtrans
planterte, forebyggende 
tiltak og betydningen 
av tidlig diagnostikk og 
behandling. 

Kostråd ved  
nyresykdom
Brosjyre utarbeidet av 
autoriserte kliniske er
næringsfysiologer ved 
Oslo universitetssyke
hus og St. Olavs Hospi
tal i samarbeid med LNT.  
Ment som veiledende 
oppslagsverk og tillegg 
til undervisning eller 
individuell veiledning.   
Utgitt 2015.
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Endelig en dialysemaskin utviklet for hjemmedialyse og reise 

NxStage er den første bloddialysemaskinen som er spesielt utviklet for hjemmedialyse 
og dessuten kan brukes helt mobilt ved reise. Fleksibilitet og muligheten til selv å 
bestemme når og hvor man utfører sin dialyse gir økt livskvalitet for nyresyke. I dag kan 
dialysepasienter gjennomføre sin behandling hjemme ved hjelp av NxStage 
dialysemaskin istedenfor på sykehus. Det eneste som trengs er tilgang til 200V strøm, 
vann fra en spring og et vanlig avløp. Maskinen kan plasseres hvor man ønsker, f eks i 
stuen, i soverummet eller ute på balkongen. Den kan dessuten tas med til hytta, i 
campingvognen eller på lengre reiser. Brukeren velger det som passer best. 

Forskning viser tydelig at dialyse 5-6 ganger pr uke gir økt 
velbefinnende for nyresyke. De føler seg helt enkelt bedre 
da urinstoff kan holdes på et jevnere nivå. Positive 
effekter som lavere blodtrykk og kortere restitusjonstid 
etter dialyse er faktorer som bidrar til velbefinnendet. Legg 
til muligheten å selv bestemme hvor behandlingen utføres 
og man får en unik mulighet til å leve sitt liv ut i fra de 
beste forutsetninger og med økt livskvalitet som følge av 
dette. 

Flere og flere innser fordelene med å dialysere 
seg hjemme med NxStage. Hyppige og ofte 
lange taxi-reiser til og fra sykehuset utgår, 
hvilket gir mer tid til andre ting. Det er nettopp 
enkelheten og økt livskvalitet for pasienten som 
gjør at sykehuspersonale sender hjem sine 
pasienter med NxStage. I dag bruker over 
6.000 pasienter NxStage, hvorav et hundretall i 
Norden. Systemet er veldokumentert, så vel 
behandlingsmessig som praktisk og teknisk.  

OneMed AS er et norsk firma som leverer medisinske 
produkter til helsevesenet. Vi distribuerer produkter fra 
NxStage og andre produkter for kronisk og akutt dialyse. 

I hjemmet

På reise
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Våre informasjonshefter 

Har du et barn med 
nyresykdom?
Et informasjonshefte 
til deg som har et barn 
med nyresykdom i  
familien.
Utgitt 2013.

Kjenner du et barn 
som er transplantert 
eller har kronisk nyre-
sykdom?
En liten brosjyre med 
informasjon til familie, 
venner, barnehage og 
skole.
Utgitt 2013.

Er du mellom 16 og 
35 og nyresyk eller 
transplantert?
Dette er en brosjyre 
som gir deg info om 
ungdomsgruppen i LNT.
Utgitt 2011. Nytt  
opplag 2013.

På nettet 
LNT i samarbeid med AbbVie: 
nyresiden.no

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): 
https://minebehandlingsvalg.unn.no/  
Pasientmedvirkning i valg av behandling 
Mine behandlingsvalg er en side som hjelper 
deg som pasient med å velge mellom ulike 
behandlingsalternativer. Her finner du et beslut-
ningsverktøy som skal hjelpe deg som har 
nyresvikt til å vurdere hvilken behandling som 
passer for deg i den livssituasjonen du er i nå.
Utviklet av Universitetssykehuset Nord-Norge.
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SEKRETARIATET

Daglig leder
Marit Gonsholt
Telefon direkte: 23 05 45 52
E-post: marit@LNT.no

Organisasjonssekretær
Kari Fosser
Telefon direkte: 23 05 45 53
E-post: kari@LNT.no

Ungdomssekretær
Ingvild Østli
Telefon direkte: 23 05 45 54
E-post: ingvild@LNT.no

Kontaktliste Besøksadresse: Grenseveien 99, 3. etasje
Postadresse: Postboks 6727 Etterstad, 
0609 OSLO
Telefon: 23 05 45 50 
E-post: post@LNT.no

Internett: www.LNT.no
Bankkonto: 8230.06.01398
Minnegaver / testamentariske gaver, bankkonto: 1503.40.90863
Fondet for forskning om nyresykdommer og  
organtransplantasjon, bankkonto: 1503.40.90898

LANDSSTYRET

Leder
Ragnar Skjøld
Torshovgata 37
0476 OSLO
Telefon: 21 41 33 10 /  
906 12 723
E-post:  
lntleder@broadpark.no

Studieleder
Arve Nordlie
Mastmovegen 43 A
2407 ELVERUM
Telefon: 971 56 662
E-post: anordlie@online.no

1. Varamedlem
Ove Stanley Liland
Nedre Feda 
4485 FEDA
Telefon: 900 38 097
E-post:  
oliland40@hotmail.com 

Nestleder
Lars Skar
Strandvegen 6
2390 MOELV
Telefon: 62 36 84 64
E-post: lars.skar@conecto.no

Styremedlem
Hildegunn Stenvik
Espentunet 4
1476 RASTA
Telefon: 402 28 133
E-post:  
hildegunn.stenvik@icloud.com

2. Varamedlem
Bjørn Stian Hojem
Langroa 21
7657 VERDAL
Telefon: 456 61 469
E-post: bshojem@online.no

Økonomiansvarlig
Olav Fikse
Okkenhaugvegen 17 C
7604 LEVANGER
Telefon: 74 08 03 25
E-post: ofikse@ntebb.no

Styremedlem LNTBU
Cicilie Camilla Grav
Elvegårdsveien 16
8370 LEKNES
Telefon: 917 25 291
E-post:  
gravdalspi@hotmail.com

Varamedlem LNTBU
Linda Saksvik
Sigurd Høidahls vei 16 B
7056 RANHEIM
Telefon: 411 92 585
E-post:  
lindasaksv@hotmail.com

LNTBU

Leder
Cicilie Camilla Grav
Elvegårdsveien 16
8370 LEKNES
Telefon: 917 25 291
E-post:  
gravdalspi@hotmail.com

Styremedlem
Christina Eliassen
Treshaugvegen 15
4265 HÅVIK
Telefon: 908 92 609
E-post:  
christinaeliassen@gmail.com

Representant  
familiekontakter
Silja Valand
Telefon: 900 89 399
E-post: silja.valand@online.no

Nestleder
Linda Saksvik
Sigurd Høidahls vei 16 B
7056 RANHEIM
Telefon: 411 92 585
E-post:  
lindasaksv@hotmail.com

1. Varamedlem
Siri Horsrud
Rennesøygaten 26
4014 STAVANGER
Telefon: 480 75 081
E-post:  
sirimhay@hotmail.com

Vararepresentant  
familiekontakter
Asta Ellingvåg
Gaustadveien 4 E
0372 OSLO
Telefon: 905 19 735
E-post: astaelli@hotmail.com

Styremedlem
Anne Gavelstad
Skullerudbakken 80
1189 OSLO
Telefon: 991 21 082
E-post:  
anne.gavelstad@outlook.com

2. Varamedlem
Angelica Bråten
Bråtåsveien 38
3405 LIER
Telefon: 977 22 945
E-post:  
angi-bjorn@hotmail.com
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Kontaktliste

FYLKESLAG

ØSTFOLD
Leder: Rita Helen 
Molvik
Hannibalveien 7
1604 FREDRIKSTAD
Telefon: 922 07 123
E-post: rini@hotmail.no
Bankkonto: 
0532.15.34106

OSLO OG AKERSHUS
Leder: Karl Fredrik 
Westermann
LNT Oslo og Akershus 
fylkeslag
Postboks 6732 Etterstad
0609 OSLO
Telefon privat:  
918 09 779
E-post:  
LNT.oslo.akershus@
gmail.com
Bankkonto: 
2050.02.43458

HEDMARK
Leder: Ottar Korsnes 
Kastbakkvegen 16 
2390 MOELV 
Telefon: 950 68 378
E-post:  
ottako@online.no 
Bankkonto: 
1913.10.49741

OPPLAND 
Leder: Ingrid  
Lindokken 
Udalshaugvegen 89
2836 BIRI 
Telefon: 917 23 885
E-post: steinarlindokk@
hotmail.com
Bankkonto: 
1503.59.90647

BUSKERUD
Leder: Ole Johs. 
Larsen
Gamle riksvei 98
3057 SOLBERGELVA
Telefon: 911 84 493
E-post: olejohslar@
ebnett.no
Bankkonto: 
2310.61.14242

VESTFOLD
Kontaktperson: Jan 
Reime Kristiansen 
Larviksveien 10 A
3290 STAVERN
Telefon: 934 16 225 
E-post: janreime@
online.no 
Bankkonto: 
2460.08.27606

TELEMARK
Leder: Leiv Rafdal
Stigeråsen 2
3726 SKIEN
Telefon: 996 19 808
E-post: lnt.telemark@
gmail.com
Bankkonto: 
2670.41.28311

AUST- OG VEST-AGDER
Leder: Hanne P.  
Christoffersen
Syvstjerneveien 38
4843 ARENDAL
Telefon: 37 01 69 45 /  
482 69 131
E-post: hannepc@gmail.com
Bankkonto: 0540.08.41596

NORD-TRØNDELAG
Leder: Karin Søraunet
Okkenhaugvegen 17 C
7604 LEVANGER
Telefon: 996 92 348
E-post: karins@ntebb.no
Bankkonto: 4410.37.30772

ROGALAND
Leder: Dagny Danielsen
Sandeparken 3, leil. 13
4055 SOLA
Telefon: 51 69 68 85 /  
984 76 018
E-post: dagny.danielsen@
lyse.net
Bankkonto: 3350.10.09798

NORDLAND
Leder: Leif Tore Lorentzen
Geitskaret 43
8014 BODØ
Telefon: 984 10 100
E-post: leif.tore@online.no
Bankkonto: 0530.34.53123

HORDALAND
Kontaktperson: Solfrid 
Bratland
Vindharpevegen 6 B
5237 RÅDAL
Telefon: 995 98 243
E-post: solfr-b@online.no
Bankkonto: 3625.82.30943

TROMS
Leder: Sverre Vågsbø
Vollabakkveien 16
9040 NORDKJOSBOTN
Telefon: 911 82 371
E-post: sverre.vagsbo@
gmail.com
Bankkonto: 1503.29.07153

SOGN OG FJORDANE
Kontaktperson: Margreta 
Navelsaker
Navelsaker
6770 NORDFJORDEID
Telefon: 900 12 820
E-post: margreta@ 
navelsaker.no

FINNMARK
Leder: Alf Birger Olsen
Bjørkåsen 3
9610 RYPEFJORD
Telefon: 78 41 81 25 /  
908 85 843
E-post: a-bolsen@online.no
Bankkonto: 4901.15.71106

MØRE OG ROMSDAL
Leder: Elena Wisth
Tjørvågvegen 315
6070 TJØRVÅG
Telefon: 904 72 871
E-post: elena.wisth@gmail.com 
Bankkonto: 9650.09.43324

LOKALLAG

HARSTAD OG OMEGN
Kontaktpersoner:

Ragnhild Olsen
Telefon: 994 08 610

Aina Johansen
Telefon: 410 38 152
E-post:  
aina.m.johansen@gmail.com

SØR-TRØNDELAG
Leder: Per Børø
Strandvegen 24
7224 MELHUS
Telefon: 917 47 372
E-post: boer@online.no
Bankkonto: 8601.14.57438

LNTs REPRESENTANT 
I STIFTELSEN ORGAN-
DONASJON

Ragnar Skjøld
Torshovgata 37
0476 OSLO
Telefon: 21 41 33 10 /  
906 12 723
E-post:  
lntleder@broadpark.no

Er du pancreastransplantert?
Fortell det til oss enten du allerede er medlem, 
eller ønsker å melde deg inn.

Fra og med 2015 registreres «pancreasmedlem-
mer» som egen kategori i medlemsregisteret vårt.  

Er du innmeldt før 2015 og «pancreasmedlem» 
(transplantert eller pårørende), gi oss beskjed så 
vi får plassert deg i riktig kategori. 



Avsender:  
LNT-nytt 
Postboks 6727 Etterstad 
0609 Oslo
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Baxter AS 
www.baxter.no

Vi tilbyr rett dialysebehandling  
– til rett tid, til rett pasient


