
 

 

 

 

 

Nyreforeningen, Regionaludvalget, Region Midtjylland    
       
     Referent: Peter Husted 

     Broagervej 40 

     60825840 

     peterhusted@outlook.dk  

 

Referat fra møde i regionaludvalget 11. januar 2021  

 

Deltagere: 

 

Fra Kreds Østjylland: Jacob Borgholm (formand), Søren Velling (næstformand) 

Fra Kreds Midtjylland: Svend Aage Pedersen (formand), Ritha Almind (næstformand) 

Fra Kreds Vestjylland: Karen Marie Riis (formand), Peter Husted (sekretær). 

Mødet blev afholdt digitalt via zoom. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet 29. juni 2020 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Opdatering fra hver kreds 

Der har i de 3 kredse været afholdt bestyrelsesmøder og sendt kredsblade ud, men ellers har der været 

småt med aktiviteter på grund af Covid19. Af samme grund blev de traditionelle arrangementer på 

dialyseafdelingerne omkring jul og nytår aflyst og erstattet af anden form for opmærksomhed overfor 

patienterne. 

Kreds øst har doneret en pakkekalender, så alle dialysepatienter hver har fået en pakke.  



I kreds midt har alle medlemmer fået tilsendt en skrabekalender fulgt af en venlig hilsen fra kredsen. 

 I kreds vest har bestyrelsen fået printet et mundbind med nyreforeningens logo og uddelt et eksemplar 

til alle dialysepatienter. 

Kreds midt har samlet 7.000 kr. ind til et arrangement for forældre med nyresyge børn. 

Kreds øst er i gang med en rundringning til alle medlemmer for at få indblik i medlemmernes behov og 

ønsker til foreningen. Det viser sig, at flere medlemmer ikke har en mailadresse. 

I alle kredse udsættes årets generalforsamling fremfor at afholde generalforsamlingen via zoom, idet 

mange medlemmer i så fald ville være forhindret i at deltage.  

 

4. Opdatering fra FU  

Peter orienterede.  

Arbejdet i FU har været præget af hvordan vi forholder til håndtering af Covid19, ansættelse af ny 

direktør og drøftelse af strategi for Nyreforeningen. 

Angående strategi henvises til dagsordenen for HB – mødet 16. januar 2021. 

FU har desuden drøftet lotteri for 2021 og besluttet at fortsætte samarbejdet med Black Box Branding. 

Salgsperioden er sat til 15. april – 15. oktober 2021, således at salg af lodsedler vil kunne finde sted i 2 

perioder af godt 2 måneder, hhv. før og efter sommerferien. Lotterikoordinatormøde blev afholdt 11. 

januar 2021.  

FU har indstillet til og HB besluttet af opsige lejemålet af Grønbæk hospital pr. 31. december 2020. 

Beslutningen blev i begge fora drøftet skriftligt på grund af Covid19, hvilken procedure ikke er helt 

tilfredsstillende, men sagen hastede, da Grønbæk var blevet sat til salg af den fond, som ejer den. 

 

5. Patientinddragelse i valg af dialysemaskiner 

Sagen er taget op af vest kreds vest i anledning af, at nyreafdelingen i HEV på et sygehusmøde gav 

udtryk for, at afdelingen var utilfreds med resultatet af udbuddet af dialysemaskiner i regionen, som 

afdelingen i øvrigt ikke har haft nævneværdig indflydelse på. Der har ifølge afdelingen i 

udbudsprocessen været lagt mere vægt på prisen end på patientvenlighed. 

Der var enighed om, at patientinddragelse, både på det organisatoriske plan og på brugerniveau, er et 

vigtigt politisk mål for Nyreforeningen. Det gælder også valg af dialysemaskiner. Regionaludvalget 



konstaterer, at det udgør en bunden opgave at søge indflydelse på dette område, når vi kigger på 

Nyreforeningens officielle politikker og strategier. 

Det blev aftalt, at Peter Husted undersøger sagen og kommer med et oplæg til et senere møde i 

regionaludvalget.  

 

6. Siddende transport til midlertidigt opholdssted i forbindelse med ferie 

Sagen er taget op af kreds vest på grund af, at dialyseafdelingen har meddelt en dialysepatient, at han i 

modsætning til tidligere år ikke vil kunne blive transporteret mellem dialyseafdelingen og et 

sommerhus – svarende til højst afstanden mellem hjemmet og dialyseafdelingen. Afdelingen påstod, at 

ændringen skyldtes et påbud fra regionen. Den tekniske forklaring er, at patienten kun kan blive 

transporteret fra hjemmet eller en c/o adresse, og at f. ex. en uges ophold i et sommerhus ikke 

berettiger til at få en c/o adresse. Kredsbestyrelsen er hverken enig eller tilfreds med denne ændring og 

vil gerne høre om andre kredse har haft tilsvarende problemer med transport til dialyse under ferie. 

Der var enighed om, at denne forringelse umiddelbart ikke har nogen forbindelse til den afskaffelse af 

særregler for blandt andet dialyse- og kemopatienter, som regionen har indført fra 1. marts 2020. 

Hverken kreds øst eller kreds midt har haft henvendelser eller har viden om tilsvarende problemer med 

transport under ferie. 

Det blev på den baggrund aftalt, at kreds vest undersøger videre på, præcist hvor og på hvilket niveau i 

organisationen denne beslutning er blevet truffet, og hvad den reelle begrundelse for beslutningen er. 

På baggrund af resultatet heraf tager kreds vest et initiativ i sagen. 

 

7. Forberedelse til HB – møde 16. januar 2021 

Dagsordenen blev løbet igennem og blev drøftet, der hvor det var relevant at søge fælles fodslag. 

Numre henviser til de pågældende punkter i HB – dagsordenen. 

4. Valg af kredsformand – dispensation for bopælskrav. Der var enighed om, at hvis man kan være 

medlem i en kreds, kan man også blive valgt til formand for kredsen. OK til dispensation i det konkrete 

tilfælde, men det vil være mere korrekt at ændre vedtægterne så bopælskravet udgår. 

 

 



7. Strategi 2021 – 2024. Der var enighed om, at et digitalt HB – møde ikke er et hensigtsmæssigt forum 

for en drøftelse af de 4 strategiudkast. Desuden virker oplæggene lidt ufærdige og vil kunne forbedres 

kommunikativt. Regionaludvalget foreslår derfor, at de fire udvalg med hjælp fra direktøren benytter 

tiden, før oplæggene igen præsenteres for HB, til at opkvalificere oplæggene yderligere. 

6. Opstilling af kandidater til næstformand. Det blev vendt, om den valgte næstformand i 

Nyreforeningen samtidig kan være medlem af et af foreningens udvalg. Konklusionen blev, at det er der 

ikke noget vedtægtsmæssigt eller andet til hinder for.  

 12. Hvordan får vi flere medlemmer i Nyreforeningen. Under dette punkt foreslås, at alle kredse har et 

indlæg om, hvad de gør for at få flere medlemmer. Der var enighed om, at erfaringsopsamling er vigtig, 

men at der er behov for en forudgående proces, før et sådant punkt kommer på dagsordenen i HB. Det 

vil f. ex. kunne ske ved, at regionaludvalgene og FU fik et større ansvar for at opsamle erfaringer fra 

kredsene hhv. regionerne, samle og beskrive disse, så den nye viden vil kunne bredes ud til hele 

organisationen. 

 

8. Eventuelt 

Jacob Borgholm orienterede om, at der netop er udsendt en pressemeddelelse om at antallet af 

transplantationer på Skejby i 2020 har sat rekord. Der er foretaget 102 nyretransplantationer fordelt 

med 73 fra afdøde donorer og 29 familietransplantationer, hvoraf 3 er resultatet af nyrebytte. 

 

 

 


