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»Are your kidneys ok?« är den enkla slo-
gan till allmänheten, som antagits för 
Världsnjurdagen 2007. Tanken är att väcka 
nyfikenhet, att allmänheten skall bli in-
tresserade av att lära känna sina njurar 
bättre – var dom sitter, vad dom gör och 
hur njursvikt kan förebyggas och bromsas.

Att njursjukdom är »vanlig, farlig och behandlingsbar« är 
årets budskap till alla inom hälso- och sjukvården, alla be-
slutsfattare och andra berörda. Det säger initiativtagarna 
till Världsnjurdagen, ISN, International Society of Nephrolo-
gy och IFKF, International Federation of Kidney Foundations. 

»Vanlig, farlig och behandlingsbar«
»Vanlig«, därför att kronisk njursvikt – definierad som GFR 
mindre än 60 ml/min och/eller förekomst av mikroalbuminu-
ri eller proteinuri – har upprepat vi-
sat sig drabba cirka 10% av den vux-
na befolkningen i olika studier runt 
om i världen.

»Farlig«, inte bara för att sjukdo-
men för vissa av dessa patienter le-
der till terminal njursvikt, utan 
framför allt för att njursvikt med-
för en mångfaldigt större risk för 
hjärt-kärl-komplikationer och därmed en för tidig död. En-
ligt ISN/IFKF är risken för för tidig död, i första hand beroen-
de på hjärt-kärl-sjukdom, i genomsnitt hela 100 gånger stör-

re hos patienter med kronisk njursvikt än risken för dessa att 
drabbas av terminal njursvikt.

»Behandlingsbar«, därför att det nu finns starka vetenskap-
liga bevis för att tidig upptäckt, förändrad livsstil och kraft-
fullt kontrollerat blodtryck inte bara kan bromsa eller stoppa 
progressionen av njursvikt utan också signifikant reducera 
incidensen av hjärt-kärl-sjukdom hos de flesta av dessa pa-
tienter.

Uppföljare av 2006 års tema
Temat för Världsnjurdagen 2006 var »Tidig upptäckt och före-
byggande av kronisk njursvikt« och det valda temat för 2007 
skall ses som en uppföljare med i hög grad samma budskap. 
ISN och IFKF menar bestämt att det nu har visats att program 
för tidig upptäckt – följt av tidig behandling, inkluderande 
tidig patientutbildning för man förmoda – är framgångsri-

ka och kostnadseffektiva. Med 
kunskapen om att människor på 
så sätt kan besparas njursvikt och 
även andra hälsoproblem – till 
och med för tidig död – framstår 
det som ett moraliskt och etiskt 
obligatorium för alla inom njur-
vården att argumentera för och 
stödja sådana program för tidig 
upptäckt och behandling, säger 

ISN/IFKF.
Fyra stora njurorganisationer i USA har bestämt sig för att 

gemensamt uppmärksamma Världsnjurdagen 2007 genom 

   ÄR DINA NJURAR  

OKEJ?
VÄRLDSNjURDAGEN DEN 8 MARS 2007

» Med kunskapen om att männis-
kor på så sätt kan besparas njur-
svikt och även andra hälsoproblem 
– till och med för tidig död – fram-
står det som ett moraliskt och 
etiskt obligatorium för alla inom 
njurvården att argumentera för. «
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att peka på behovet av en omorientering av njurvården mot 
mer tidig upptäckt och förebyggande. Deras slutsatser och re-
kommendationer stöds kraftfullt av ISN/IFKF, som hoppas att 
samma eller liknande idéer och program kommer att tas upp 
och drivas i många andra länder. 

Inför Världsnjurdagen 2006 skrev ISN/IFKF att tidig upp-
täckt och tidig behandling var det enda 
möjliga eller enda rationella sättet för 
att bromsa eller hejda det hela tiden, i 
hela världen, ökande behovet av dialys 
och njurtransplantation. Inför Världs-
njurdagen 2007 menar ISN/IFKF att ar-
gumenten för en sådan utveckling har 
blivit ännu starkare.

»Lär känna dina njurar«
Människor vet generellt sett väldigt lite om njurar, säger ISN/

IFKF. Undersökningar runt om i världen visar att endast cir-
ka 5% av befolkningen kan svara någorlunda korrekt på frå-
gor om var njurarna sitter och vad dom gör. Och det beror 
ju delvis på att endast cirka 0.2% drabbas av njursvikt på ett 
så allvarligt sätt att de behöver dialys eller transplantation. 
Dessutom, i många länder existerar inte njurersättning som 
ett alternativ, vilket innebär att inga patienter med terminal 
njursvikt i dessa länder överlever.

För att väcka allmänhetens nyfikenhet lanserar man där-
för Världsnjurdagens slogan »Är dina njurar okej?« Tanken 
är förstås att allmänheten – inte minst de som tillhör en el-
ler flera riskgrupper – skall stanna upp och fundera och se-
dan söka svar på frågan. I många länder och på många plat-

1 out of 10 people 
in the world
has some form 
of kidney damage
Find out if you are at risk:

www.worldkidneyday.org

World Kidney Day is an initiative of 
the International Society of Nephrology and 
the International Federation of Kidney Foundations
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   ÄR DINA NJURAR  

OKEJ?
ser kommer information i olika former, till exempel genom 
föreläsningar, broschyrer och på annat sätt, erbjudas allmän-
heten den 8 mars.

Ett av de initiativ, som togs 2006 och som kommer att upp-
repas på ännu fler platser 2007, är olika former av Öppet Hus, 
där information lämnas och där de som så vill också erbjuds 

att testa sig. Det kan till exempel vara för 
blodtrycket samt också genom blodprov 
(kreatinin) och urinprov (albuminuri). 
Ett sådant Öppet Hus med information 
och provtagning planeras till exempel i 
Stockholm.

Det är inte för sent
I Dialäsen nummer 5/06 fanns en lång 
lista med förslag på aktiviteter under 

Världsnjurdagen. Uppdaterad information och beskrivning-
ar av vad som planeras runt om i världen för den 8 mars hit-
tar man också på www.worldkidneyday.org Det är aldrig för 
sent att hitta på någonting, att sprida information om njurar 
och njurvård och på så sätt bidra till att kunskapen hos be-
slutsfattare och allmänhet om njurar, om förebyggande och 

om vård av njurar ökar. 
Detta är absolut nödvändigt, anser ISN/

IFKF. ■

Text Per Åke Zillén

» … i många länder existerar 
inte njurersättning som ett 
alternativ, vilket innebär 
att inga patienter med ter-
minal njursvikt i dessa län-
der överlever. «

Världsnjurdagens slogan ska 
väcka nyfikenhet. Loggan visar två 
njurar och tre streck symbolise-
rande blod (rött), överskott av vat-
ten (blått) och urin (gult).
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BUD-
kAVLEN

Så var det Trelleborgs tur att skriva
Vi tänkte först Budkaveln riva

För vad skulle vi kunna hitta på
Vi som oss inte ens på PD förstår

För här finns bara HD maskiner
Dagliga dialyser vi kör så det viner

Sedan invigningen –97 har mycket här hänt
Och vi har ännu inte på sista bladet vänt

Från början var avdelningen inte så stor
Men nu 32 patienter här bor

Nya lokaler vi försöker att finna
Men någon annan alltid före oss hinna

Avdelningschef vi byter titt som tätt
Kanske har vi här som jobbar ett konstigt sätt

Vi tycker dock att atmosfären är härlig
Till och med när situationen är besvärlig

Uska, sekreterare, syrror och doktor vi har 
Det är ju fantastiskt bra

Men mottagningssyrra vi saknar
När ska de som bestämmer vakna

Självdialys, en trendig sak som vi anammat
Dock ej så speciellt tätt bemannat

Fem timmar i veckan uremikoordinatorn regerar
Nog skulle det behövas mycket mera

Njurträff och anhörig träffar två gånger per år
Om vi lokaler och pengar till detta får

Ansvarsgrupper vi här har många
Som olika utvecklingsområden ska fånga

Access, smärta och etik
Ingen är den andra lik

Efter mål och visioner vi strävar
Men oftast inför resultaten bävar

Vår nya chef sa skriv något kul
Vilka krav hon har så här innan jul

Men vi kan ju berätta att GI-dieten populär har varit 
Den har nu all världens väg farit

Sveriges sydligaste  dialysmottagning

Budkavle på vers – vilken pärs! Men här är vi 
– personalen på Trelleborgs dialys – samlade i 
Smygehuk, Sveriges sydligaste udde.



Hur många tabletter behöver dina patienter
för att kontrollera sitt serumfosfat?

När du väljer Fosrenol® behöver majoriteten av patienterna 
endast en tuggtablett per måltid*.
* SPC
INDIKATIONER: Fosfatbindare för kontroll av hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursvikt i hemodialys eller CAPD. 
Tuggtabletter, 500 mg, 750 mg, förpackningsstorlek 90st.För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se 

tel 08-412 98 00 
www.swedishorphan.com

Hur många tabletter behöver dina patienter
för att kontrollera sitt serumfosfat?

Nu byter vi recept kors och tvärs
Allt från fisk till färs

Recepten samlas i vacker pärm på hylla 
Det är upp till var och en att den fylla

Om vi sedan runda om magen blir 
Dietisten kollar vårt BMI

Recept till sjukgymnast vi kan få
Men det kan vara svårt att honom nå

Kuratorn för själen finns till
När livet ibland står still

Inrikes och utrikes vi oss beger
För att kunskap skaffa oss mer

Den vi sedan delar med oss i tal och skrift
Det är den skyldig som varit på drift

SNSF och EDTNA under samma tak
Nu sätter vi mot nya mål full fart

Längs sydkusten budkavlen vidare åker
Nu vill vi höra hur det i Ystad låter.

Av personalen på dialysen i Trelleborg

Sveriges sydligaste  dialysmottagning



FRÅN FILM-
FESTIVAL TILL  

RIGSHOSPITAL
I källaren i en av de många byggnaderna 

på Rigshospitalet i köpenhamn har  
Metha Frøjk sitt kontor. Hon är sjuk-

sköterska – klinisk sygeplejespecialist 
– och har i över 30 år arbetat på den 

nefrologiska kliniken. Under sitt yrkes-
verksamma liv har hon engagerat sig  

i och studerat psykosociala aspekter vid 
kronisk njursjukdom samt hur det är 

att ge och att ta emot en njure  
från levande givare. 
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 I Danmark genomförs njurtransplantationer på fyra 
transplantationscentra, Odense, Århus, Herlev och på 
Rigshospitalet i Köpenhamn. Väntetiden för att få en 

njure från en nyss avliden donator är ungefär tre till tre och 
ett halvt år, en väntetid som stämmer väl överens med svens-
ka förhållanden. På Rigshospitalet vårdas patienterna före 
och efter njurtransplantationen på njurmedicinsk avdel-
ning, och det gör också den levande donatorn. När living-do-
nor operationen planeras göras i Köpenhamn, utreds också 
den blivande donatorn i Köpenhamn. Ungefär 170 personer 
njurtransplanteras per år i Danmark och drygt 25 procent av 
dessa genomförs med njure från levande givare. Motsvaran-
de siffror i Sverige är omkring 350 njurtransplantationer per 
år och drygt 40 procent med njure från levande givare. I Dan-
mark har man just genomfört den första transplantationen 
av njure mellan par som har inkompatibla blodgrupper, nå-
got som i Sverige har gjorts sedan fem år tillbaka. Detta me-
nar Metha Frøjk är ett exempel på att Danmark halkar efter 
både Sverige och Norge inom transplantationsområdet. 

– Vi ser upp till er kunnighet och värdesätter det yrkesmäs-
siga samarbetet inom Skandinavien. 

Metha växte upp i en stor familj på en gård på landet på Jyl-
land och till vardags kunde de vara åtminstone 16 personer i 
hushållet med gårdens anställda. Med en storasyster och en 
storebror är hon nummer tre i syskonskaran. När Metha var 
fem år gammal väntade mamman barn igen och blev av en 
läkare lovad att det skulle bli en stor pojke – men istället blev 
det trillingar – två flickor och en pojke och nu var de sex barn 
i familjen. På somrarna tog familjen också hand om sommar-
barn från Köpenhamn och Sydslesvig i norra Tyskland. Dessa 
barn kom från fattiga förhållanden och när de reste hem igen 
efter sommarlovet hade de väskorna fullpackad med kläder 
och var flera kilo tyngre i vikt. 

– Det låg i luften att man skulle hjälpa och vi gladde oss alla 
varje år när barnen skulle komma, säger Metha. 

» Med målet inställt mot kongo började  
hon en kurs i tropikmedicin och satte  
också igång med att studera det franska 
språket. «

Methas intresse för hur njursjuka egentligen har det resulterade i en avhandling 
1993 med titeln »Kronisk Nyresyg – psykosociale aspekter ved nyresygdom«.
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Methas pappa kom också från en stor familj – tolv barn – och 
hon hade som liten flera vuxna kusiner som var sjuksköter-
skor. På så vis kom hon i kontakt med sjuksköterskeyrket re-
dan i tidig ålder. Trots att de aldrig egentligen talade om vad 
de gjorde på arbetet, så upplevde hon att de var alltid på så 
gott humör och att de utstrålade en positiv känsla. De hade 
också friheten i att genom arbetet komma ut och resa. Kan-
ske var det dessa kusiner som gjorde att Metha sökte sig till 
sjuksköterskeyrket. I januari 1970 tog hon sin sjuksköterske-
examen vid Ringsted Sygeplejeskole och började kort däref-
ter arbeta på den epidemiska avdelningen på Blegsdamshos-
pitalet i Köpenhamn. 

Men Metha hade en stark längtan ut i världen. En gång i 
tiden hade hon på ett scoutläger träffat en sjuksköterska som 
arbetat i Kongo och det tyckte hon lät så spännande att dit vil-

le hon också försöka komma och arbeta. Med målet inställt 
mot Kongo började hon en kurs i tropikmedicin och satte ock-
så igång med att studera det franska språket. 

– På tropikkursen träffade jag en sjuksköterska som hade 
arbetat i Paris på en vikariebyrå och av henne fick jag adres-
sen dit. På så sätt hamnade Metha i Frankrike istället för i 
Kongo. 

Under ett år arbetade hon på vikariebyrån i Paris på 58, 
rue Notre Dame des Champs som sjuksköterska. Uppdragen 
som hon fick där var oftast att vara privatsköterska i hem-
men hos patienter som var döende. En dag fick man på vika-
riebyrån ett ärende av ett helt annat slag. Det var en journa-
list som skulle åka till filmfestivalen i Cannes för att bevaka 
den. Journalisten var dialyspatient och han behövde en sjuk-
sköterska med sig på resan för att klara av sin dialysbehand-
ling med ready-maskinen. 

Metha fick uppdraget och fick förbereda sig genom att vara 
på en dialysavdelning en vecka och lära sig dialysbehandling. 
Sedan bar det iväg till filmfestivalen i Cannes och där förlöp-
te dialyserna väl. Hon tyckte, efter det här äventyret, att dia-
lys verkade väldigt spännande att arbeta med. Så när hon se-
dan reste hem till Köpenhamn igen gick hon direkt till den 
nefrologiska avdelningen på Rigshospitalet och frågade om 
hon kunde få arbete på dialysavdelningen. Vid det tillfället 

» En dag fick man på vikariebyrån ett ären-
de av ett helt annat slag. Det var en journa-
list som skulle åka till filmfestivalen i Can-
nes för att bevaka den. journalisten var 
dialyspatient och han behövde en sjukskö-
terska med sig på resan …«

 ➝

Köpenhamn och Rikshospitalet är idag Metha arbetsplats.
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fanns inget ledigt arbete där men hon erbjöds i stället arbete 
på njur- och transplantationsavdelningen. Metha har sedan 
aldrig kommit att arbeta med hemodialys men däremot har 
hon ägnat över 30 år att arbeta med njursjuka patienter och 
levande njurdonatorer. Idag handlar hennas arbete mycket 
om undervisning för personal, patienter och anhöriga. 

Hur de kroniskt njursjuka patienterna egentligen har det 
är en fråga som engagerat Metha mycket. Så mycket att hon 
skrivit en PhD-avhandling i ämnet. Avhandlingen heter Kro-
nisk Nyresyg – psykosociale aspekter ved nyresygdom och kom ut 
1993. Resultaten i avhandlingen visar bland annat att många 
patienter utsätts för en kronisk stress samtidigt som många 
också hade en dålig självkänsla. Dessa faktorer försvårar möj-
ligheterna att kunna hantera och ha kontroll över sin livssi-
tuation. I intervjuer med patienter kom det fram att de upp-
levde den medicinska behandlingen som mycket god men 
de saknade förståelsen för och omsorgen om de psykosocia-
la problemen och den speciella livssituation som en kroniskt 
sjuk person har. Patienterna efterlyste sjuksköterskornas 
närvaro. Metha menar att det därför är viktigt med undervis-
ning och kontinuerlig utbildning av sjuksköterskor. 

Under årens lopp har hon också skrivit några böcker och 
dessutom varit medförfattare i flera. Det hon framförallt skri-
vit om är de psykosociala aspekterna vid kronisk njursjuk-
dom och livskvalitet vid dialys. Nu senast, våren 2006, har 
hon givit ut boken Heltenes bro (Hjältarnas bro) – At give og mo-
tage en nyre fra levende donor. Bakgrunden till boken är ett stort 
projekt som Metha arbetat med under många år. Intervjuer-
na i studien pågick i tre år från 1999 till 2001 och både dans-
ka och isländska familjer är inkluderade. 

I boken Heltenes bro beskriver människor sina personliga upp-
levelser och berättar om hur det är att ge en njure och om hur 
det är att ta emot en njure från en levande donator. 

Bokens innehåll baserar sig på intervjuer med 269 per-
soner: donatorer, mottagare och andra familjemedlemmar 
som alla har återgett sina känslomässiga upplevelser utifrån 
processen före, under och efter – upp till tio år – donation el-
ler som mottagare av njuren. 

Den sammanfattar en del av den kunskap och den insikt 
som njurdonatorer och mottagare av njure från levande gi-
vare har delgett. Syftet med boken var inte bara att beskriva 
den goda tanken med donation och resultatet av den, utan 

också att fokusera på några av de problem som njursjukdom 
innebär för personen som har sjukdomen och för hela famil-
jens livssituation och de reaktioner som följer. I Heltenes Bro 
finns rikligt med citat från intervjuerna som ger en mycket 
levande bild av hur det kan upplevas att vara njurdonator el-
ler mottagare av njure från levande givare.

Boken är tänkt att skapa insikt i det psykosociala samspelet 
mellan givare, mottagare och andra anhöriga och att fram-
ställningen kan inspirera till debatt och nytänkande inom 
detta viktiga område samt att medverka till insikt om be-
gränsningar, möjligheter och potentialer för utveckling av 
njurdonation från levande givare. ■

vill du köpa boken Heltenes bro kontakta: Nyreforeningen danish 

Kidney Association Herlufsholmvej 37 st. dK-2720 vanløse

mail@nyreforeningen.dk. 

www.nyreforeningen.dk 

vill du komma i kontakt med Metha Frøjk kan 

du göra det via e-post: metha@metha.dk

Text och foto Annette Lennerling 

» Bokens innehåll baserar sig på intervjuer 
med 269 personer: donatorer, mottagare 
och andra familjemedlemmar som alla har 
återgett sina känslomässiga upplevelser ut-
ifrån processen före, under och efter. «

»Heltenes bro«  
(Hjältarnas bro) kan 

beställas genom 
Danska  

Njurföreningen.




