
 

 

 

Referat af møde i Regionaludvalg Hovedstaden 

 

Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 16.30. 

Deltagere: Nordsjælland: Jette Thaarup & Pia Trojan. København: Jacob Vels & Bo Frahm. Kbh. Omegn: Lis 

Videbæk. Bornholm: Karin Pihl Andersen. 

Sted: Zoom (Sven sender invitation på mail) 

Afbud: Jacob Vels (der dagen forinden var blevet transplanteret) Det bemærkes, at tidligere formand Hen-

ning Søndergaard har nedlagt sit hverv og derfor ikke længere er formand for/medlem af udvalget. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning. Godkendt. 

 

2. Valg af formand 

Beslutning. Bo Frahm blev valgt. 

Lis Videbæk spurgte til forretningsordenens grundlag for valg af formand. Generalforsamling den 11. maj 

2019 vedtog, at § 13 stk. 3 affattes således: Regionaludvalgene vælger i lige år blandt sine medlemmer en 

formand. Valget er personligt og gælder i to år. Formanden tegner Regionaludvalget udadtil og har an-

svar for at holde Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse orienteret om udvalgets arbejde. 

Regionaludvalg Hovedstaden har den 20. juni 2019 vedtaget ny forretningsorden. Her fremgår bl.a.: På 

første møde efter generalforsamling i lige år vælgere udvalget blandt sine medlemmer en formand. Val-

get er personligt og gælder i to år. Formanden tegner udvalget udadtil og har ansvar for at holde Forret-

ningsudvalg og Hovedbestyrelse orienteret om udvalgets arbejde. (Vedtægtens § 13 stk. 3.) Ved for-

mandsskifte vælger udvalget ny formand på første møde efter den tidligere formands afgang. Forman-

den leder møderne. 

Bo Frahm er valgt som formand. Valget er personligt og gælder i to år. 

 

3. Valg af medlem til Forretningsudvalget 

Beslutning. Jette Thaarup blev valgt. 



 

4. Covid-19. 

Drøftelse af situationen. Hvordan overholder vi kravene? Hvordan håndterer vi det i kredsene? 

Hvilke initiativer har vi taget? E-konsultationer, støtte til værnemidler mv. 

Beslutning. Alle arrangementer i 2020 er aflyst. Regionaludvalget mødes igen primo januar 2021 og vur-

derer situationen. Særlig opmærksomhed på afholdelse af generalforsamlinger. Såfremt disse ikke kan 

afvikles må der tages stilling til afvigelse fra vedtægterne. 

Formanden havde observeret personale på sygehus, som ikke brugte mundbind. Andre observationer 

tyder på at krav herom først er indført for nylig. Sygehuspersonalet observeres. 

 

5. Medlemssituationen 

 

Sekretariatet har udsendt opgørelse. Gensidig orientering om snak om hvad vi kan gøre for at 

hverve og hjælpe flere nyrepatienter. 
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Beslutning. Regionaludvalget indstiller til Forretningsudvalget, at der iværksætte kampagne(r) rettet mod 

moderat nyresyge (fase III). Særligt de praktiserende læger kan være målgruppe for en kampagne. 

 Nyrefunktion  Betegnelse  Aktion  

                    (i forhold til alderssvarende) 

I 95 – 100 %    Ingenting 

II 50 – 95 %  Nyrepåvirket  Sund levevis 

III 40 – 50 %  Moderat nyrepåvirket Observans & årsagsidentifikation 

III 30 – 40 %  Moderat nyresyg Medicin & forebyggelse 

IV 15 – 30 %  Nyresyg  Medicin(og dialyse?) 

V 0 – 15 %  Nyresvigt  Transplantation/dialyse/MMU 

Ud over fase III patienter kan foreningen også iværksætte kampagne rettet mod pårørende. 

 

6. Transplantation i Danmark 



Hvordan er situationen (se scandiatransplant.org), herunder samarbejde/møder med Rigshospitalet. 

Beslutning. Regionaludvalget noterer, at DCD (Donation by Cirkulatoric Death) forventes implementeret i 

løbet af 2021, at organisationerne omkring OOO (Oplysning Om Organdonation) forventes at enes om en 

samlet strategi og kampagne for indførelse af aktivt fravalg (formodet samtykke) i Danmark, at Region 

Sjælland har tilsluttet sig arbejdet i DCO (Dansk Center for Organdonation), at Rigshospitalet har norme-

ret 0,2 stilling til kontrol af mulige organdonorer på hospitalet. Forventningerne til 2021 er således posi-

tive. 

2020 tegner derudover til at blive et rekordår. I forhold til samme tidspunkt sidste år er der transplante-

ret 22 flere og ventelisten er faldet med 35! Der ses tydelig tendens til at borgere Øst for Storebælt bliver 

transplanteret vest for Storebælt. 

 

7. Gæstedialyse. 

Gensidig orientering om situationen og orientering om hvad landsformanden har taget initiativ til. 

Beslutning. Med opbakning fra Regionaludvalget i Region Hovedstaden mødes Landsformanden og for-

mand for Regionaludvalg Syddanmark med Danske Regioner fredag den 23. oktober 2020. Her vil de fore-

slå de fem regioner at fastholde aftale om gensidig gæstedialyse uden refusion (med den konsekvens at 

der fortsat spares på omkostninger til administration og evt. transport og lignende). 

 

8. Analyse af det nefrologiske område i Region Hovedstaden 

Sagsfremstilling 

Den tidligere formand har deltaget i et møde med Region Hovedstaden. Næste møde er udsat pga. Covid-

19. 

Beslutning. Formanden tager kontakt til Regionen for afholdelse af det lovede møde. 

 

9. Regionens indkøb af dialysemaskiner 

Kan vi opnå indflydelse? 

Beslutning. Indkøb af dialysemaskiner medtages i møde med Regionen jf. pkt. 9. 

 

10. Eventuelt 

Lis Videbæk spurgte til sag vedr. Grønbæk Feriehus, som p.t. er til af stemning i Hovedbestyrelsen. Sven 

gjorde rede for sagen.  



 

Næste møde: Onsdag den 6. januar 2021 kl. 17.30 på Zoom. 


