
Nyreforeningens fremtidige virke

• Frivillighed og anerkendelse
• Hvordan arbejder vi struktureret med hvervning af frivillige og 

frivilligpleje?

• Politik inden for transplantation, patient- og pårørendeområderne
• På regionsniveau og landsplan – hvordan samarbejde vi?

• Forskning og patientinddragelse
• Hvordan styrker og synliggører vi vores forskningsfond og generelt 

forskning der er patientinddragende?



Anerkendelse

Anerkendelse skal være en livsstil hos os – vi skal heppe og hjælpe hinanden i mål. 

• Tænke løbende anerkendelse ind for vores frivillige



Frivillighed

Igennem flere medlemmer bliver vi økonomisk stærkere, gennem frivillighed står vi 
stærkest på politik og synlighed.

• Udsagn fra frivillige – hvorfor er vi frivillige? – anvende vores medier
• Kortlægning af ”Hvad kan du skabe sammen med os?” i Nyreforeningen
• Styrke frivilligheden blandt de unge og børnefamilier – fokus på fysiske og online 

aktiviteter.



Vi skal gøre en forskel for vores 
medlemmer

• På landsplan – vores fagudvalg 
Formodet samtykke, Kortlægning af gæstedialyse og løfte pårørendepolitikker

• På regionalt plan 
• Gæstedialyse, valg dialysemaskiner til hjemmet, Flere nyrer fra afdøde -

akutcentre osv.

• På kredsniveau - kommunalt
• Lokale selfcaredialyseenheder hos lægehusene/ genoptræning/ assisteret 

P-dialyse og hæmodialyse.

• Springbræt – Valget 16. november 2021 – løbende dialog før, under og efter 
valget med politikkerne.

• Undersøge samarbejdsmuligheder i EU gennem internationale samarbejder



Nyreforeningens samarbejdsplan

• Det skal være nemmere at sparre og udveksle ideer på tværs af landet 
på kreds og regionalt niveau – sikre vores politiske aktive får støtte og 
redskaber.

• Hvilke politikker vil udvalgene arbejde med op til valget i november?
• Arbejdsmøde mellem udvalgsformændene

• Arbejdsmøde mellem regionsformændene

• Fælles arbejdsmøde/ weekend mellem regionsformændene og 
fagudvalgsformændene

• Koordinering af arbejdsopgaver – hvem handler på hvad



Forskning og patientinddragelse

• Forskningsfonden

• Vigtigheden af patientinddragelse og hvilke fordele det giver.

• Sikre synligheden eksternt og internt

• Sikre forebyggende forskning



Tak fordi I lyttede


