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Privat dialysecenter åbner på Fanø 
 
Danmarks første private dialysecenter bliver etableret på Fanø. Det vil højne nyrepatienters 
livskvalitet, fordi det skaber en ny mulighed for at kombinere ferie med dialysebehandling. 
 
Som nyrepatient i Danmark er man i dag i høj grad bundet til dialysebehandling på et hospital. 
Behandlingerne varer normalt omkring fire timer, foregår tre gange ugentligt og er som oftest 
nødvendige igennem en årrække. Det betyder samtidig, at danske nyrepatienter generelt har en 
stærkt begrænset mobilitet.  
 
For at gøre livet lettere for denne type af patienter bliver der nu etableret et privat dialysecenter på 
Fanø. Centret er det første af sin slags i Danmark og skal på flere måder ses som en håndsrækning 
til både danske og tyske nyrepatienter, fortæller Myanne Olesen, der er partner i det kommende 
Dialysecenter Fanø. 
 
”Vi synes, det er vigtigt at igangsætte en udvikling, hvor dialysen kommer til patienterne, i stedet 
for at patienterne er nødt til at komme til dialysen. I dag griber behandlingerne så stort ind i 
patienternes liv, at der er tale om et stærkt begrænsende handikap, og med centraliseringerne 
inden for sundhedssektoren er danske dialysepatienters afstand til behandlingen visse steder endda 
blevet endnu større. Vi vil i stedet gerne placere dialysen tæt på borgerne, hvor den hører 
hjemme,” siger hun. 
 
Myanne Olesen peger i særlig grad på muligheden for at holde ferie sammen med familien i 
umiddelbar nærhed af dialysebehandlingen. En mulighed som mange danske dialysepatienter ikke 
har i dag. 
 
”På mange offentlige hospitaler kan man ikke booke tid til dialyse længere end en uge frem, og det 
gør det enormt svært at planlægge en ferie. Nu kan dialysepatienterne holde ferie på Fanø, hvor de 
hver anden dag kan være sammen med deres familier og hver anden dag kan gennemgå 
behandling i dialysecentret. På den måde vil patienterne få en højere livskvalitet,” siger Myanne 
Olesen.  
 
Også Visit Fanø glæder sig over at kunne give en hjælpende hånd til en patientgruppe, der lever et 
meget besværligt liv som følge af deres sygdom. 
 
”Det er en stor tilfredsstillelse, at etableringen af dialysecentret nu er faldet endeligt på plads. Vi ser 
en oplagt mulighed i at tilbyde patienterne og deres familier ferieoplevelser, samtidig med at de 
trygt kan gennemgå deres dialysebehandling. Initiativet passer desuden fint ind i vores ønske om at  



   
 
 
     
 
 
gøre Fanø tilgængelig for alle uanset sygdom eller handikap,” siger Visit Fanøs turistchef Poul 
Therkelsen.  
 
Han henviser i den forbindelse til, at Visit Fanø i samarbejde med rederiet Færgen tilbyder udlån af 
terrængående kørestole, der gør det muligt for kørestolsbrugere at komme med på henholdsvis 
sælsafari og østerssafari i Vadehavet. Poul Therkelsen peger endvidere på, at Fanø i det hele taget 
er let tilgængelig, idet FanøFærgen tilbagelægger sejlturen fra Esbjerg på bare 12 minutter.  
 
Dialyse tilbydes til patienter med akut og kronisk nyresvigt. Behandlingsformen fjerner affaldsstoffer 
og overflødig væske fra blodet, når nyrerne svigter.  
 
 
Billedtekst: Pr. 1. maj 2016 bliver det muligt for en udsat patientgruppe at kombinere ferieophold 
på Fanø med behandling i et dialysecenter. Foto: Thomas Skjold. 
 
For yderligere oplysninger kontakt partner i Fanø Dialysecenter Myanne Olesen på 40 85 11 85 
eller mo@dialysecenter.dk. 
 
For pressebilleder, pressetekster eller ved andre spørgsmål kontakt Allan Priess Poulsen hos 
EHRENBERG Kommunikation på 53 70 51 38 eller ap@ehrenberg-kommunikation.com.  
 
 
 
  


