
Nyt europæisk projekt skal bl.a. hjælpe danske nyrepatienter – og især gennem deres 
pårørende – med støtte til hverdagens udfordringer på tværs af landegrænser.
Gennem et nyt udviklings- og uddannelsesprojekt - ECARIS - skal Komiteen for 
Sundhedsoplysning sammen med partnere i Grækenland, Spanien og Italien 
sammensætte værktøjer og vejledninger, som kan støtte pårørende til nyrepatienter til en 
lidt lettere hverdag.
Projektets formål er at udvikle et oplysende aktivitetsprogram til at forbedre pårørendes 
kompetencer og viden, tilvejebringe støtte til at kunne takle de gentagne daglige pligter 
for personer, som lever med nyresygdomme og plejerelationen mellem pårørende og 
nyrepatienter.

PÅRØRENDE I FOKUS
Størstedelen af patienter med kronisk nyresygdom (CKD) og patienter med utilstrækkelig 
nyrefunktion er afhængige af deres familiemedlemmer til at kunne klare de daglige 
aktiviteter og medicinske pleje, eftersom familien er den bedste kilde til at varetage pleje 
for disse patienter. 
Pårørende oplever ofte en følelse af skuffelse, isolation og utilstrækkelighed på 
baggrund af manglende støtte, træning og erfaring. 
Projektet vil fokusere på de behov og problemer, som pårørende og professionelle der 
arbejder med pårørende til patienter med CKD og ESRD (Nyresygdomme i det terminale 
stadie) fra Grækenland, Spanien, Danmark og Italien står over for.

MERE LÆRING
Patienter, pårørende og andre interesserede kan allerede nu læse mere om det Erasmus+ 
-finansierede projekt på hjemmesiden https://ecaris.eu/ - her vil man både undervejs og 
til sidst kunne finde vej til de nye muligheder.

Projektet forventes især at kunne sikre to formål:
1. Bedre oplysning om ernæring, medicinering, let kropslig bevægelse for patienter ved 
ethvert stadie af CKD og ESRD. Tilknyttede partnere - og deres nefrologer - udgør et 
vigtigt bidrag til dette felt.
2. Forbedring af dagligdagen for de pårørende og patienterne, som modtager den 
nødvendige pleje.
Webplatformen for projektet ECARIS vil desuden indeholde nyheder fra området, en blog 
med cases og indspark, projektets opdagelser og opdateringer, såsom rapporter og 
danske/internationale policy briefs, samt en række muligheder for samarbejde og læring, 
for eksempel meddelelser om begivenheder og ansigt-til-ansigt træningssessioner.

Projektet er udarbejdet med 5 europæiske partnere; Saronic Nephrological Center 
(Grækenland); Greek Carers Network EPIONI (Grækenland);  Anziani e non solo Società 
Cooperativa Sociale (Italien); Federación Nacional de Asociaciones ALCER (Spanien) og 
Komiteen for Sundhedsoplysning (Danmark).

NOTER TIL REDAKTØRER

• For mere information om ECARIS projektet og for at blive involveret i aktiviteterne, følg 
gerne følgende link https://ecaris.eu/blog/
• ECARIS er medfinansieret af Europa-kommissionen under tilskudsaftalen 2019-1-EL01-
KA204-062967
• For yderligere information, kontakt projektkoordinator Dalia Bramming (db@sundkom.
dk, tlf.: 20 10 20 97) eller chefkonsulent Lars Münter (munter@sundkom.dk, tlf.: 61 26 26 
21), Komiteen for Sundhedsoplysning.
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