
 

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE 

 

Kronisk nyresygdom og aldring 

Markér Verdensnyredagen, og husk dine nyrer ved at starte dagen med at drikke et 

glas vand! 

Bruxelles, den 12. marts 2014 – Omkring 600 millioner mennesker i verden har en eller anden form 

for nyreskade. Antallet af personer med kronisk nyresygdom forventes at stige med 17% i de næste 10 

år, og kronisk nyresygdom anerkendes nu som et globalt, offentligt helbredsproblem. Hvis nedsat 

nyrefunktion opdages tidligt og behandles korrekt, kan udviklingen bremses eller endda standses, men 

kendskabet til nyresygdomme er stadig meget begrænset, og mange mennesker undervurderer nyrernes 

vitale rolle. 

 

Den 13. marts afholdes Verdensnyredagen for niende gang. Det er en årlig dag med globale 

aktiviteter, som organiseres i fællesskab af International Society of Nephrology (ISN) og 

International Federation of Kidney Foundations (IFKF). Verdensnyredagen er den mest 

omfattende begivenhed med fokus på nyresundhed i hele verden. Frem for alt er det en årlig 

lejlighed til at stille skarpt på farerne ved nyresygdom og sende et klart budskab til offentlighed 

og regeringer om, at kronisk nyresygdom er almindeligt forekommende og skadelig, men kan 

behandles. 

 

En af formændene i styringsudvalget (ISN) for Verdensnyredagen, professor John Feehally, siger: 

"Vores mission er at fremme kendskab, debat, uddannelse og politisk udvikling, som kan føre til bedre 

forebyggelse og behandling af kronisk nyresygdom. Temaet i år er kronisk nyresygdom og 

aldring: Omkring halvdelen af mennesker over 75 år har en vis grad af kronisk nyresygdom. Vi vil 

gerne have dem til at tage vare på deres nyrer og få taget en simpel blod- og urinprøve, som kan påvise 

eventuel kronisk nyresygdom tidligt. Vores budskab til offentligheden er: 'Tal med din læge'." 

 

Nyrerne ældes ligesom resten af kroppen – Ca. 10% af befolkningen har en vis grad af kronisk 

nyresygdom. Nyresygdom kan ramme mennesker i alle alders- og befolkningsgrupper. Selv om 

kronisk nyresygdom kan optræde i alle aldre, stiger forekomsten med alderen. Efter 

de 40 reduceres nyrernes filtrationsevne med ca. 1% om året. Ud over nyrernes naturlige 

aldring bliver mange tilstande, som kan skade nyrerne, mere almindelige med alderen, f.eks. 

diabetes, forhøjet blodtryk og hjertesygdom. Dette er vigtigt, fordi kronisk nyresygdom øger 

risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde og i nogle tilfælde kan udvikle sig til nyresvigt, som 
kræver dialyse eller transplantation. 

 

Drik et glas vand på Verdensnyredagen – På Verdensnyredagen opfordres alle 

befolkninger, regeringer, sundhedsmedarbejdere og patienter i hele verden til at 

starte dagen med at drikke et glas vand og opmuntre deres familier, pårørende, venner og 

kolleger til at gøre det samme. Denne symbolske handling etablerer en stærk forbindelse 



 

 

mellem det helt enkle at drikke et glas vand og få folk til at tænke på deres nyrer den 13. marts. 

Vand kan beskytte nyrerne, selv om der ikke er noget konkret videnskabeligt belæg for, at det at 

drikke vand skulle nedbringe risikoen for kronisk nyresygdom.  

 

En af formændene i styringsudvalget (IFKF) for Verdensnyredagen, professor Guillermo García 

García, opfordrer alle til at støtte Verdensnyredagen: "At drikke et glas vand kurerer ikke nyrerne, 

men vil helt sikkert hjælpe folk til at huske på, at de skal passe på deres nyrer. Så støt sagen, og start 

dagen den 13. marts 2014 med at drikke et glas vand. Så vil denne daglige handling forhåbentlig blive 

en god vane i fremtiden." 

En global onlinekampagne – I år er vores kampagne også massivt til stede online, hvor alle 

deltagere i hele verden kan vise deres støtte til kampen mod kronisk nyresygdom. 

Yderligere oplysninger om begivenheder rundt omkring i verden i anledning af 

Verdensnyredagen kan ses på www.worldkidneyday.org.    

Deltagere kan sende os meddelelser og billeder via #glassofwater og #isupportwkd. 

Følg kampagnen online på       

 

Om organisationerne bag Verdensnyredagen 

Verdensnyredagen er et fælles initiativ mellem International Society of Nephrology (ISN) og 

International Federation of Kidney Foundations (IFKF).  

 

ISN blev stiftet i 1960 som et nonprofitselskab, hvis mission er at udbrede kendskabet til 

nefrologi (medicinske nyresygdomme) i hele verden. Selskabets medlemmer tæller 9.000 

forskere, klinikere og andre sundhedsmedarbejdere fra 126 lande. ISN's uddannelses-, 
undervisnings-, og forskningsprogrammer har til formål at reducere forekomsten og virkningen 

af nyresygdomme i hele verden og gøre ISN til den førende internationale organisation for alle 

forhold i forbindelse med nefrologien som videnskab og praksis.  

Yderligere oplysninger: www.theisn.org. 

 

IFKF er en nonprofitsammenslutning, som blev stiftet i 1999, og hvis medlemmer omfatter 63 

nyreforeninger og patientgrupper i 41 lande. IFKF arbejder på verdensplan for at forbedre 

helbred, velbefindende og livskvalitet for mennesker med nyresygdom, udbreder standarder for 

bedste praksis i forbindelse med behandling og pleje, bistår med oprettelse af nyreforeninger i 

lande, hvor en sådan endnu ikke eksisterer, stiller uddannelsesprogrammer til rådighed for 

medlemmerne og fremmer forskning i nyresygdomme.  

Yderligere oplysninger: www.ifkf.org. 

 

Verdensnyredagens officielle partnere 

Verdensnyredagen er taknemmelig for den generøse støtte fra sine globale sponsorer, som 

hjælper os med at muliggøre markeringen af denne dag i hele verden. Tusind tak til:  

- Verdensnyredagens partnere:             

http://www.worldkidneyday.org/
file:///C:/Users/Sophie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RXPCH3DQ/www.theisn.org
http://www.ifkf.org/
http://www.worldkidneyday.org/about/global-partners/
https://www.facebook.com/worldkidneydayofficial
https://twitter.com/worldkidneyday
https://plus.google.com/u/0/117842957806163318518/posts
http://www.youtube.com/user/TheWorldKidneyDay?feature=watch


 

 

- Verdensnyredagens støtte:  

- Verdensnyredagens donatorer:         

 

 

Kontaktpersoner for pressen: 

Sophie Dupuis                                                   Clémentine Martini 

Verdensnyredagen, kampagneleder              PR Manager, Ogilvy Public Relations 

E-mail: sophie@worldkidneyday.org             E-mail : clementine.martini@ogilvy.com 

Tlf.: +32 2808 0420                                            Mobil: +32 475 333 946 
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