Referat fra Pårørendeudvalgsmødet
Dato: 5.maj 2021
Tid: Kl 19 – 21
Sted: Zoommøde
Afbud: Jette Thaarup
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Dagsorden godkendt
2. Kort evaluering af pårørende webinar
Enighed om, at webinaret for pårørende havde været en succes. Der havde deltaget 25
pårørende. Foredraget af Anja Aalund Holst ”Kunsten at bevare sig selv”. Hvordan finder vi
som pårørende balancen mellem at være til stede for vore kære, der har fået en alvorlig
sygdom, samtidig med at man passer på sig selv - havde været utrolig inspirerende og blev
fint evalueret. Efter hendes oplæg var der gruppearbejde. Der havde været nogle gode
snakke i grupperne, men enighed om grupperne var lidt for små. Enighed om at grupperne
næste gang skal være på 6-8 personer.
3. Planlægning af webinar i efteråret
Enighed om at afholde et webinar i efteråret. Udvalget har modtaget en henvendelse fra
en forfatter til en bog om skriveterapi til pårørende, som gerne vil holde et foredrag for
pårørende. Hendes bog anmelder Karen Marie Riis til Nyrenyt nr. 3. Enighed om at det
kunne være en god ide med et sådan foredrag. Aftale om honorar skal lige på plads først.
Efter et foredrag, vil der være gruppearbejde og det er planen at der vil blive udarbejdet
spørgsmål til gruppedrøftelse, der sendes ud til de tilmeldte før webinaret.
Beslutning:
Pårørende webinar afholdes den 16.september. Programmet er endnu ikke på plads.
4. Nyreforeningens medlemskursus den 30.-31.oktober 2021 i Odense
”Kurset Lev livet – også når det er svært”, der blev aflyst i efteråret 2020 bliver gentaget
med samme program i oktober. Der havde været over 40 tilmeldte til sidste års kursus. De
får alle tilbud om at komme med på kurset til oktober.
Beslutning:
Karen Marie Riis ,Michael Rosenkvist og Berit Roed deltager i kurset og står for
pårørendegruppearbejdet.

5. Pårørende i Danmark afholder generalforsamling den 30.maj 2021
Nyreforeningen har modtaget invitation til deltagelse i Pårørende i Danmarks
generalforsamling. Der er ingen fra udvalget, der har mulighed for at deltage. Berit har
undersøgt om det var muligt, at følge oplægget vedrørende pårørende vejledere online,
der er en del af generalforsamlingen. Dette viser sig desværre ikke at være muligt. Berit har
fået lovning på, at få slides fra oplægget efterfølgende. Når hun har modtaget dem sendes
de ud til udvalget.
6. Videoer på Facebook i ugen op til Nyrernes dag den 29.maj 2021
Der er kun en enkelt lokal kreds, som har valgt at afholde Nyrernes Dag på vanlig vis.
Derfor har pårørendeudvalget besluttet i stedet at lave en mindre kampagne om
pårørende på Facebook med pårørende historier. De pårørende der deltog i webinaret
modtager en henvendelse fra udvalget om de kunne have lyst til at fortælle deres historie
på FB pårørende gruppen. Michael udarbejder en mail, der sendes ud til de pårørende.
Michael kontakter endvidere Henrik Nytofte Rasmussen for at høre om nogle af de unge
kunne tænke sig at lave en video.
7. Pårørendepolitik
Nyreforeningens næstformand og direktør har arbejdet med Nyreforeningens politikker
herunder pårørendeudvalgets politik og udarbejdet nyt politikforslag.
Udvalget undrer sig over, at de ikke har været med i processen, når der allerede foreligger
en pårørendepolitik, som udvalget har brugt meget tid på at udarbejde. Enighed om at se
nøje på det nye forslag og fremkomme med kommentarer. Det aftales at udvalget sender
sine kommentarer til Karen Marie Riis indenfor 14 dage, der så bearbejder
kommentarerne. Herefter tages det op på næste møde i Pårørende udvalget.
8. Eventuelt
De næste møder i Pårørendeudvalg et er 19.august kl 19 på zoom og fysisk møde hos
Michael i Middelfart lørdag den 6.november kl. 11.

