
Dine rettigheder
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Arbejde, økonomi og familieliv 
Når du er nyresyg, pårørende eller donor gi-
ver det ofte anledning til tanker og bekym-
ringer i forhold til arbejde, økonomi eller fa-
milieliv. Mange spørgsmål dukker op, både 
når nyresygdommen konstateres og under-
vejs i sygdomsforløbet.

Det kan være spørgsmål som:

• Hvordan står jeg økonomisk, hvis jeg ikke 
kan arbejde på fuld tid?

• Jeg er sygemeldt – hvordan vender jeg 
tilbage på arbejdet?

• Skal jeg bruge feriedage, når jeg skal til 
kontrol på sygehuset?

• Kan jeg få hjælp til mine medicinudgifter?

• Jeg er forsikret ved sygdom gennem mit 
arbejde, kommer nogle af disse penge til 
udbetaling?

• Hvordan er mine rettigheder som 
forælder til et nyresygt barn?

• Kan jeg få psykologhjælp?

• Hvad er mine økonomiske rettigheder, 
hvis jeg vil være donor?

Når du bliver nyresyg, kan du blive helt eller delvist afhængig af det sociale system. 

Du kan ikke forvente, at din sagsbehandler eller jobkonsulent ved meget om 
nyresygdom, men du kan forvente, at de sætter sig ind i din situation. 

Det er vigtigt, at du fra begyndelsen indgår aktivt i sagsbehandlingen, da det giver 
dig medindflydelse. Men det kræver, at du kender dine rettigheder. 

I Nyreforeningen klæder vi dig på, og du kan altid få sparring til dine 
ansøgninger, klager m.v.
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Få styr på det hele 

Kontakt os 
Har du brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte Nyreforeningens social-
rådgiver. Rådgivningen gives både telefonisk, skriftligt og personligt. Hjælpen er gratis og 
åben for alle medlemmer. 

Nyreforeningens socialrådgiver træffes mandag, onsdag og torsdag fra kl. 9-15 på jj@nyre.dk 
eller tlf. 50 93 59 50

Læs mere om dine rettigheder som nyresyg, pårørende eller donor på nyre.dk/ 
dine-rettigheder. Kom hurtigt til siden ved at scanne QR-koden på bagsiden.



Nyreforeningen
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup
Telefon: 43 52 42 52
E-mail: mail@nyre.dk
www.nyre.dk

Bliv medlem af Nyreforeningen og få adgang til en lang 
række fordele. Meld dig ind på vores hjemmeside eller 
ring til os og hør nærmere. 

Scan QR-koden og kom hurtigt til vores hjemmeside, 
hvor du kan læse meget mere om dine rettigheder.


