
Referat for Patientudvalgsmøde 

Dato: 10. juni 2020  

Tid: Kl. 16 – 18 

Sted: Zoommøde 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning:  

Dagsorden godkendt. Der blev tilføjet et pkt. 8. Pneumokok vaccination. Pkt. 9 Eventuelt. 

2. Valg af ny formand for patientudvalget 

Sagsfremstilling: 

Da Henning Søndergaard af personlige årsager har valgt, at trække sig som formand for 

patientudvalget , skal der vælges ny formand til patientudvalget. Udvalgets medlemmer er blevet 

spurgt, om de ønsker at stille op til formandsposten, da dette ikke er tilfældet har Nyreforeningens 

næstformand Malene Madsen tilkendegivet, at hun godt vil overtage formandsposten indtil der er 

valg til udvalg på Hovedbestyrelsens møde i september 2020. Jf. Nyreforeningens vedtægter § 9 

stk. 2 skal udvalget vælge formand på først kommende møde efter at formanden er fratrådt. 

Indstilling: 

Malene Madsen indstilles til at overtage formandsposten. 

Beslutning: 

Malene Madsen blev valgt som ny formand for patientudvalget. 

 

3. Besøg af repræsentanter for Nyreforeningens unge arbejdsgruppe NFBU 

Sagsfremstilling: 

Patientudvalget har valgt at indkalde unge arbejdsgruppen for at få deres bud på om de har  

særlige ønsker til  indsatsområder, som de finder  der er behov for bliver taget  op i 

Patientudvalget. 

Beslutning: 



Sofie og Pernille fra ungdomsarbejdsgruppen deltog under dette punkt. Deres primære fokus var 

på nye kursustiltag. De kom med følgende ideer til nye kursustilbud;  

Fokus på frivillighed. Med henblik på hvervning af flere frivillige. 

Inkludering af omgivelser. 

Kursus for børn og unge om overgangen fra barn til voksen, herunder om uddannelse og 

beskæftigelse. 

Kursus for forældre til nyresyge børn. 

Sygt gammelt kursus. Kursus der henvender sig til de 30-45 årige. For at få fat i den gruppe, der er 

for gammel til at deltage i ungdomskurserne. 

Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre med 

ungearbejdsgruppens forslag. Henrik, Malene og Jan J deltager, samt repræsentanter for 

ungearbejdsgruppen. 

 

 

4. Nyreforeningens konference for sundhedspersonale den 27.januar 2021 på Sinatur i 

Nyborg. 

Sagsfremstilling: 

Udvalget skal i gang med tilrettelæggelse af Nyrekonferencen 2021. Udvalget skal tage stilling til 

valg af temaet (temaer) for konferencen. Emner, oplægsholdere , program, annoncering m.v. 

Foreløbigt er der to forslag til emner (Diabetes og Nyresygdom, samt  

hukommelse/koncentrationsbesvær.) 

Indstilling: 

Udvalget står for planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af Nyrekonferencen 2020. 

Beslutning: 

Diabetes og nyresygdom bliver hovedtemaet på Nyrekonferencen 2021. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Nina, Maia, Malene og Sofie Karlsen, der skal 

planlægge Nyrekonferencen. Der er aftalt dato for mødet den 29. juni, 16.30. 

 



5. Mental sundhed. Tekst til hjemmesiden om Psykiske reaktioner på livet med en 

nyresygdom 

Sagsfremstilling: 

Maia og Henning har forfattet tekst om mental sundhed- se vedlagte bilag. Udvalget bedes 

fremkomme med eventuelle kommentarer til teksten og tage stilling til om teksten kan godkendes 

og lægges på hjemmesiden i sin nuværende form. 

Indstilling: 

Teksten godkendes og lægges på hjemmesiden. 

Beslutning: 

Teksten godkendes og lægges på hjemmesiden. 

 

6. Nyreforeningens elektroniske nyreskole ”den anerkendende nyreskole” 

Sagsfremstilling: 

På patientudvalgets møde den 27.februar 2020 blev det besluttet at Nina og Henning skulle i gang 

med bearbejdelse af materialet. Status på dette arbejde. 

Beslutning : 

Der har ikke været møde i arbejdsgruppen, som følge af COVID-19 epidemien. Nyreforeningen har 

aktuelt fået tilført midler fra Sundheds- og ældreministeriet til sårbare og udsatte gruppe i 

forbindelse med COVID 19 epidemien ,hvilket betyder, at Nyreforeningen inden udgangen af 2020 

forventer at have en digital nyreskole på plads. 

7. Interesse tilkendegivelse i forbindelse med forskningsprojekt udarbejdet af Herlev og 

Gentofte hospitaler. 

Sagsfremstilling: 

Projektet Target CKD er rettet mod at skabe nye behandlings muligheder  for patienter, der er 

diagnosticeret med Kronisk Nyresygdom, en tilstand hvor patienterne i dag kun tilbydes få 

behandlingsmuligheder og hvor der findes begrænset mulighed for at behandle de 

tilgrundliggende årsager. Der er tale om et internationalt forskningsprojekt med deltagelse fra 

Tyskland, Polen, Sverige og Danmark og med økonomisk støtte fra EU. 

Formålet er at identificere den sygdomsudvikling, der medfører kronisk nyresygdom hos den 

enkelte patient. Ligeledes at identificere nye biomarkører, som kan udpege patientens individuelle 

risiko for sygdom og undersøge patienter med kronisk nyresygdom og deres familiers syn på 



personlig medicin og hvordan de kan medinddrages i fremtidige anbefalinger for personlig 

medicin. 

Den svenske Nyreforeningen har vist interesse for at deltage i projektet .Denne henvendelse er 

med henblik , at  få Nyreforeningen til at l tilkendegive  om man vil gå ind i projektet. 

Et samarbejde forventes at betyde information om projektet til foreningens medlemmer, 

invitation til deltagelse i interviews med henblik på indsamling af viden om patienter og familiers 

holdning til personlig medicin, samt hvordan et behandlingsforløb tilrettelægges så den enkelte 

patients ønsker og behov varetages bedst muligt. 

Indstilling: 

Udvalget anbefaler, at Nyreforeningen indgår i samarbejdet med Forskningsprojektet. 

Beslutning: 

Udvalget har besluttet, at gå ind i samarbejdet med Forskningsprojektet, dog under den 

betingelse, at det ikke vil påføre Nyreforeningens sekretariat en væsentlig arbejdsbyrde. 

 

8. Pneumokokvaccine 

Sagsfremstilling: 
Nyreforeningen mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at pneumokokvaccine 13 valent kræver 
ansøgning om tilskud fra den praktiserende læge. Det giver en social slagside, der resulterer i at 
flest muligt i de udsatte grupper, ikke bliver beskyttet bedst muligt ved vaccine. 
 
Der tilbydes nu gratis vaccination mod pneumokokker til udvalgte patientgrupper. En af grupperne 
er transplanterede patienter. Der er dog den udfordring, at transplanterede patienter anbefales 
vaccine med to forskellige pneumokokvacciner (13-valent og 23-valent). Der er uden videre tilskud 
til den 23-valente, mens der skal søges om tilskud til hver enkelt patient der også skal have den 13-
valente (=de transplanterede). 
 
Vaccination foregår hos de praktiserende læger og det er ligeledes dem, der skal søge om 
tilskuddet. Lægerne på OUH og RH finder ikke konstruktionen hensigtsmæssig, da der skal søges 
særskilt om tilskud til den ene af to anbefalede pneumokokvaccinationer (13-valent). 
Nyreforeningen er sammen med nefrologiske læger især bekymret for, at der vil komme en social 
slagside, som vil medføre at flest muligt ikke bliver vaccinerede.  
 
Nyreforeningen finder det stærkt bekymrende, at der ikke er sundhedsøkonomisk lige adgang til 
vigtig beskyttelse for udsatte grupper (transplanterede). Nyreforeningen anbefaler derfor, at 
Danske Patienter arbejder for at begge vacciner gives med tilskud uden forudgående ansøgning fra 
den praktiserende læge. Dette vil sikre at alle, der er udsatte, ikke skal afvente ansøgning om 



tilskud og måske helt fravælger en livsvigtig vaccine. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at det undersøges om Danske Patienter kan føre sagen, da der er flere 
patientforeninger der er interesseparter (Organforeninger, diabetesforeningen og knoglemarv) 
 
Beslutning: 
Indstillingen er vedtaget. 
 

9. Eventuelt 

Næste møde afholdes på zoom tirsdag den 25.august 2020, kl. 16.30. 


