
Dagsorden for Pårørendeudvalgsmøde  

Dato: Fredag den 12.februar 2021 

Tid:    Kl. 13 – 14.25 

Afbud: Karin Wermuth 

Sted:   Zoommøde 

1.Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt 

 

2.Præsentation af udvalgsmedlemmerne 

Udvalget bød velkommen til nyt medlem Karin Teller Rønnau. Udvalget består nu 

ekstraordinært  af 6 medlemmer + repræsentant fra sekretariatet. I følge vedtægterne er 

der egentlig kun 5 pladser, men Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i januar, at give 

mulighed for et ekstra medlem. 

3.Webinar Temamøde for pårørende 

Sagsfremstilling: 

Som der blev orienteret om på sidste udvalgsmøde har Nyreforeningen fået tilført 

ressourcer til at afholde webinarer og regionale kurser virtuelt fra Sundhedsministeriet via 

Danske Patienter, som følge af COVID 19 pandemien. Vi skal drøfte indhold, oplægsholder 

og hvornår det skal afholdes. 

Indstilling: 

Udvalget indstiller at webinaret afholdes i løbet af foråret. Udvalget står for 

tilrettelæggelsen. 

Beslutning: 

Det blev besluttet at der skal afholdes et webinar for pårørende tirsdag den 13.april 2021 

fra kl 19 – 21.00. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Berit, Karen Marie og 

Michael, der finder oplægsholder og udarbejder program. Sekretariatet annoncerer 

webinaret og står for tilmeldinger. 

4.Nyrernes dag 2021 

Sagsfremstilling: 



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 sættes navne på arbejdsopgaver; 

 Citater på plakat og postkort 

 Små pårørende historier på FB. Kampagne ugen op til Nyrernes dag 

 Quiz  

 Eventuelle andre opgaver 

 Bestilling af materiale 

Beslutning: 

Det er endnu uvist om det bliver muligt at afholde Nyrernes dag , hvilket  vil afhænge af 

COVID 19 situationen på dette tidspunkt. Såfremt det ikke er muligt at holde Nyrernes dag 

fysisk, laves en kampagne på Facebook med fokus på pårørende. 

Der vil blive lavet en kampagne op til Nyrernes dag på Facebook fra torsdag den 20. maj 

med små pårørende fortællinger. Hvert udvalgsmedlem fortæller sin historie, eller finder 

egnet pårørende til at fortælle sin historie – i lighed med de historier, der har været i 

december 2019 og 20 på Facebook. 

Der er enighed om at bruge plakat nr. 2 til plakat og postkort. Michael finder egnede 

citater til at sætte på plakat og postkort. Da der var begejstring for alle 6 plakat forslag vil 

de kunne bruges i forbindelse med Facebook kampagnen. 

Jan udarbejder Quiz. Sekretariatet står for at udsende bestillingsliste til kredsene, men vil 

først blive sendt ud omkring 1.maj.  

5.    Eventuelt 

Næste møde i Pårørende udvalget på zoom den 14.april kl 16. 

 


