
 

 

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland 

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 16.15 i Handicaporganisationernes Hus. 

Referent Sven Gerner Nielsen 

Afbud: Carsten Andersen 

Ikke mødt: Jesper Drygaard 

Lone Haar deltog i mødet via Zoom 

Troels Busk Hoff deltog i punkt 3 via Zoom 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning. Godkendt. 

 

2. Gæstedialyse i Odsherred. 

Sekretariatet orienterer. 

Regionaludvalget anbefalede i forrige møde, at der tages kontakt til Kalundborg Kommune med henblik på 

etablering af gæstedialyse i Kalundborg Sundhedscenter. 

Beslutning. Det er endnu ikke lykkedes at etablere en proces, som kan bane vejen for en dialyse i 

Kalundborg. 

Det blev aftalt, at Sven Gerner Nielsen tager kontakt til Troels Busk Hoff, chefkonsulent i Region Sjælland 

med henblik på at lave en business-case. 

 

3. Planlægning af nyreområdet i Region Sjælland 

 

Region Sjælland er kontaktet. Chefkonsulent Troels Busk Hoff er indbudt til at deltage i mødet og vil give en 

orientering om de vedtagne planer for dialyse i Region Sjælland. 

Troels Busk Hoff er tidligere ansat i Nyreforeningen og deltager i mødet via Skype. 

Beslutning. Troels Busk Hoff orienterede. 



Der planlægges med dialyseafdelinger til Køge og i Holbæk. Sattelitter i Nykøbing F. og i Næstved. 

Sattelitter i Slagelse og i Roskilde. 

Alle afdelinger med hæmodialyse, selvbetjent dialyse og base for p-dialyse. Roskilde og Næstved 

forventes at blive små enheder alene med centerhæmodialyse. 

Region Sjælland ansætter en nøgleperson (37 timer) for foreløbig 2 år. Stillingens mål er at opspore 

potentielle organdonorer på alle relevante sygehuse i regionen. Altså at øge donorraten – gerne til 12-14. 

 

 

4. Besøg i Præhospitalt center onsdag den 24. juni 2020 kl. 15.00. 

Vibekeea Jensen, H. C. Andersen, Klaus Marius Hansen er tilmeldt. 

Vibekeea opfordrede kreds Storstrøm og kreds Roskilde til at udpege en kørselskoordinator blandt 

bestyrelsernes medlemmer og sikre kontakt fra dem til Præhospitalt center. Derved kan evaluering 

formidles og bruges konstruktivt. 

Andre der pga. ændret mødetidspunkt kan og vil deltage? 

Beslutning. Besøget er foreløbig udsat til efter sommerferien. 

 

5. Orientering fra Kreds Vestsjælland 

Vibekeea meldte om god stemning i bestyrelsen. Havde afviklet Nyrernes Dag med 300 gaver 

(chokolade) til pårørende via patienter på dialyseafdelingerne. 

 

6. Orientering fra Kreds Storstrøm 

Afbud. 

 

7. Orientering fra Kreds Roskilde 

Ikke mødt. 

 

8. Eventuelt. 

Intet. 

 

9. Næste møde 

 

 

 

 



 

 

 


