
Referat fra Patientudvalget 

Dato:  Torsdag den 27.februar 2020 

Tid: Kl.17.00 – 20.00 

Sted: Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup Rød gang 3 sal 

Formanden bød velkommen til nyt medlem af udvalget Nina Grovermann, og orienterede om, at 

også Martin Larsen har givet tilsagn om at indtræde i udvalget. Martin kunne dog ikke deltage i 

dette møde. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt. 

 

  

2. Planlægning af medlemskursus den 24.25.oktober 2020 i Odense, hvor fokus er kost, 

motion og livskvalitet. 

Sagsfremstilling: 

Patientudvalget skal i samarbejde med pårørende udvalget planlægge medlemskursus. 

Indstilling: 

Udvalget brainstormer indhold m.v. 

Beslutning: 

Kurset får fokus på spændet fra modløshed til livsglæde, samt på motion og kost. Kurset vil 

veksle mellem erfaringsudveksling, gruppearbejde og oplæg. Nina og Maia finder 

oplægsholdere. Gruppearbejdet aldersinddeles for at tiltrække flere unge og yngre 

nyresyge og pårørende. 

Detailplanlægning af kurset sker i samarbejde med Pårørendeudvalget. 

   

3. Temadag for personer der er knyttet til et nyreambulatorium, som ikke er i dialyse eller 

transplanteret 

Sagsfremstilling: 

Temadagen den 16.11.2019 evalueres og ny temadag 21.11.2020 planlægges.  

Indstilling: 

Program fra  den 16.11 2019 justeres og program udarbejdes. 

Beslutning: 

Temadagen den 16.11.2019 er blevet meget positivs evalueret. Programmet justeres. Der 

er ønske om temadag i både Øst- og Vestdanmark. 

Der afholdes temadag den 5.9.2020 i Høje Taastrup og 21.11.2020 i Fredericia. 



 

4. Udarbejdelse af materiale til nyreambulatorierne til nyresyge, der går på ambulatorierne, 

men som ikke står over for dialysebehandling og transplantation. 

Sagsfremstilling: 

Temadagen  i november 2019 viste helt tydeligt, at der er et behov for information og 

viden til ovenstående gruppe, henunder behov for netværk. Nyreforeningen har ikke rigtig 

fat i den gruppe, der er tilknyttet et nyreambulatorium, men som ikke står for at skulle i 

dialysebehandling. 

Indstilling: 

Drøftelse af hvad Nyreforeningen skal tilbyde denne gruppe og hvad der bør udsendes af 

materiale til ambulatorierne. 

Beslutning: 

Materiale udsendes til alle nefrologiske ambulatorier og til sygeplejerske ambassadørerne. 

 

5. Trivsel og mental sundhed 

Status på hvor langt Henning  og Maia er i forhold til at udvikle materiale til hjemmesiden. 

Beslutning: 

Maia og Henning har allerede skrevet artikel til Nyrenyt. Dette materiale bearbejdes og 

lægges på hjemmesiden inden 1.maj 2020. 

 

6. Nyreskole 

Sagsfremstilling: 

Nyreforeningen har lavet et oplæg til ”den anerkendende nyreskole” kan materiales 

sendes ud i sin nuværende form til hospitalerne? Udarbejdelse af følgebrev. Se bilag. 

Indstilling: 

Udvalget drøfter hvordan og i hvilket form materialet skal bruges på hjemmesiden. 

Beslutning: 

Nyreskole materialet  er ikke tiltænkt til at blive udsendt til hospitalerne, skal i stedet 

forbedres og udvikles og lægges på hjemmesiden. Herefter udsendes information herom til 

hospitalerne. Nina og Henning går i gang med bearbejdelse af materialet. 

 

7. Evaluering af medlemskursus i oktober 2019. Evaluering af medlemskursus Graviditet og 

fødsel januar 2020. 

Begge kurser er blevet evalueret positivt og vil begge være egnet til gentagelse på senere 

tidspunkt. 

 

8. Evaluering af Nyrekonference 2020 og ideer til Nyrekonference 2021. 

Formanden orienterede om årets Nyrekonference fra sundhedspersonale og opfordrede 

udvalget til at komme med emner til næste års Nyrekonference. Der arbejdes videre med 

indhold på næste møde. 



 

9. Eventuelt 

Henning orienterede om dialysepatient, der har henvendt sig til Patientudvalget, da han 

savner et redskab til at måle væskeforbrug. Han har undersøgt om der fandtes en app eller 

lignende til væske måling uden held. Han har lavet sit eget Excel skema til 

væskeberegning.. Henning mener det har en kvalitet, så vi måske kan lægge det på vores 

hjemmeside, så andre patienter kan bruge det. 

Henning følger op på dette. 

 

Nyreforeningen har fået en invitation til at gå ind i en klinisk koordinationsgruppe om 

anvendelse af patientrapporterede oplysninger indenfor Palliation. Henning er interesseret 

i at gå ind i arbejdsgruppen, men har en del afklarende spørgsmål, som han vil rette til PRO 

sekretariatet. 

 

Ungearbejdsgruppen har henvendt sig til Henrik og Jan, da de har en del ønsker til kurser 

organisation, samarbejde m.v. Henning vil tage kontakt til ungekoordinatoren med henblik 

på at holde møde om ovenstående. 

 

Næste møde afholdes i Nyreforeningens sekretariat den 10.juni kl 16. 


