
Referat fra Pårørendeudvalgsmøde  

Dato: Fredag den 8.januar 2021 

Tid:    Kl. 12.00 – 14.00 

Sted:   Zoommøde 

1.Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: 

Godkendt 

 

2.Præsentation af direktør og  udvalgsmedlemmerne 

Formanden bød velkommen til Michael Rosenkvist, der er nyt medlem af udvalget og til 
Nyreforeningens nye direktør Michael Buksti. Herefter en præsentationsrunde. 
 
3.Nyrelinjen 

Orientering fra Temadag for rådgivere på Nyrelinjen den 14.november 2020 ved Berit, 

Karen Marie og Jan. 

Da det som følge af COVID -19 situationen ikke var muligt at mødes fysisk blev mødet holdt 

visuelt som webinar. Det var et nyt obligatorisk introduktionskursus for Nyrelinjens 

rådgivere. Selv om det naturligvis havde været bedre at møde fysisk fungerede det fint at 

holde temadagen visuelt. Der var en god stemning og fine diskussioner. 

Det er muligt at se kursusprogrammet og undervisningsvideoer fra dagen 

https://nyre.dk/aktiv-paa-nyrelinjen/ 

Der er ingen kode på siden. Men for at kigge skal du nedenunder Ingerfær oprette dig som 

bruger. Det koster ikke noget. 

 

Der deltog 15 på kurset og der er i alt 24 rådgivere på Nyrelinjen bredt sammensat i forhold 

til køn, alder, geografi og både patienter, pårørende og donorer. I næste nummer af 

Nyrenyt kommer der 3 sider om Nyrelinjen og der sendes postkort ud til at ligge på alle 

Nyreafdelinger som fortæller om Nyrelinjen og Nyreforeningens nye tiltag med en 

elektronisk nyreskole 

4.Nyrernes dag 2021 

Sagsfremstilling: 

https://nyre.dk/aktiv-paa-nyrelinjen/


Hovedbestyrelsen havde besluttet at temaet på Nyrernes dag 2020 skulle være pårørende, 

da den blev aflyst som følge af COVID – 19 pandemien lægges op til at temaet for Nyrernes 

dag 29.maj 2021 bliver pårørende, såfremt det skønnes muligt at afholde Nyrernes dag i 

2021.  

Indstilling: 

Udvalget samler op på hvad der allerede er iværksat af aktiviteter for dagen m.v. Leder om 

pårørende var i Nyrenyt nr.1.2020 , der følges op på denne. Ligeledes pårørendes sociale 

rettigheder og problematikker for pårørende på arbejdsmarkedet. 

Der skal laves plakat, postkort med citater. Quiz til brug på Nyrernes dag.  Små historier om 

at være pårørende til FB. Kampagne på FB om pårørende ugen op til Nyrernes dag. 

Der udarbejdes et idekatalog og bestillingsliste til kredsene. Der skal være mulighed for at 

kredsene kan bestille folder, pårørendepjece, quiz. Sekretariatet laver i samarbejde med 

redaktionen små patienthistorier, der lægges på FB i ugen optil Nyrernes dag. 

Beslutning: 

Det er endnu uvist om det er muligt at afholde Nyrernes Dag, som følge af 

Coronasituationen, men udvalget har besluttet at lave et program for dagen som om den 

skal afholdes. Såfremt det ikke bliver muligt fysisk at afholde dagen bliver der en del 

digitale aktiviteter på de sociale medier. 

5.Orientering om invitation til workshop om de 5 principper for bedre vilkår for pårørende 

den 13.januar 2021 fra kl. 9.00 – 12.00. Se vedlagte invitation. 

         https://www.tilmeld.dk/5principper 

         Formanden deltager i workshoppen. 

    6.Eventuelt 

    Berit orienterede om Pårørende I Danmarks webinarer. Pårørende i Danmark afholder    

    digital    Temadag den 2.2.2021. formanden deltager. 

     Jan orienterede om Nyreforeningens elektroniske nyreskole  www.nyreskole.dk 

   Jan orienterede om, at Nyreforeningen har fået tilført 429.000 kr fra Sundhedsministeriet via 

   Danske Patienter til Covid 19 initiativer. Der planlægges regionale madkurser og en del   

   webinarer. Udvalget vil planlægge et webinar for pårørende på næste møde. 

   Næste møde i udvalget den 12.februar 2021 kl 13. på zoom. 
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