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18. juni 2021 
 

REFERAT AF MØDE I NYREFORENINGENS DONORUDVALG 
 

Torsdag den 17. juni 2021, kl. 16.00 – 18.00 
 

 
Deltagere: Lilly Mogensen, Jens Havskov Sørensen, Peter Husted Sørensen, Tom Meyer Pedersen, 

Jan Rishave og Michael Buksti (referent) 
 
DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstilling 
Dagsordenen til mødet fremgår nedenfor. 
 
BESLUTNING: 
Udvalgtes medlemmer godkendte dagsordenen uden yderligere tilføjelser. 
 

 
SAGER TIL BESLUTNING 
 
2. Konstituering 
 
Sagsfremstilling: 
Jan Rishave er indtrådt i udvalget på den ledige plads i udvalget, derfor konstituerer udvalgets 
medlemmer sig igen, og vælger evt. en formand for udvalget.  
 
BESLUTNING: 
Udvalgte drøftede fordelingen af posterne efter Jan Rishaves indtræden i udvalget. Lilly Mogensen 
stillede sin formandspost til rådighed. Efter en kort drøftelse blev Jan Rishave valgt som ny 
formand for Nyreforeningens donorudvalg.  
 
Peter Husted, Jens Havskov Sørensen og Jan Rishave deltager på vegne af Nyreforeningen i møder i 
Oplysning om Organdonation. Peter Husted meddeler sekretariatet for OOO hvem der 
fremadrettet deltager fra Nyreforeningen.  
 
Flere medlemmer konstaterede at brugen af zoom, gør det nemmere at holde møder med kort 
varsel i donorudvalget, hvilket er en fordel. Fremadrettet vil møderne således være en kombination 
af fysiske møder, men hovedsagelig zoom-møder.  
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3. Forståelsespapiret - status på det videre arbejde  
 
Sagsfremstilling: 
Organisationerne bag forståelsespapiret har holdt møde, efter to af organisationerne har meldt ud 
at de forlader gruppen. Udvalget drøfter status på det videre arbejde med forståelsespapiret.  
 
BESLUTNING: 
Siden sidste møde, er der ikke sket nogen videre udvikling i arbejdet med forståelsespapiret.  
 
Udvalgets formand svarer på den mail der er kommet, og fortæller – endnu en gang – at 
Nyreforeningen støtter det fortsatte arbejde med forståelsespapiret (Peter sender den modtagne 
mail til Jan, som Jan herefter svarer på).  
 
Nyreforeningen afventer fortsat at modtage et revideret papir, som tager højde for de sidste input.  
 

 
4. Organdonationsdagen ”Tak til organdonorerne” 
 
Sagsfremstilling 
Organdonationsdagen afholdes i år lørdag den 9. oktober. Udvalget blev på sidste møde enige om, 
at arbejde for, at der i 2021 på organdonationsdagen gennemføres et ”Tak til organdonorerne”-
arrangement, som minder om det der bl.a. blev gennemført i 2018 og 2019.  
 
BESLUTNING: 
Arrangementet afholdes på Fyn, Jan Jensen undersøger i øjeblikket et egnet sted.  
 
Udvalget var enige om, at donorerne i år skal have mulighed for at tage en ledsager efter eget valg 
med til arrangementet, dog skal det pointeres tydeligt i program og invitation at donor og ledsager 
dels i to separate grupper på dagen.  
 
Donorudvalget vil opfordre Nyreforeningens kredse til også at anvende donordagen til at gøre 
opmærksom på organdonation og nyresagen. 
 
Udvalgets medlemmer drøftede kort program for dagen, herunder muligt gruppearbejde og 
underholdning. Lilly og Jan deltager i udarbejdelsen af et konkret program, som sendes til 
udvalgets øvrige medlemmer til kommentering.  
 
Alle udvalgets medlemmer tænker over mulig underholdning som kunne være relevant.  
 
Budget for dagen 30.000 kr.  
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5. Øget kendskab til Nyreforeningens målsætning på donor- og transplantationsområdet  
 
Sagsfremstilling 
Donorudvalget har efter sidste møde arbejdet med Nyreforeningens målsætning på donor- og 
transplantationsområdet, og ønsker at udbrede kendskabet til disse målsætninger. 
 
BESLUTNING: 
Udvalget drøftede hvordan kendskabet til Nyreforeningens målsætninger på donor- og 
transplantationsområdet kan udbredes. Tanken er at det udarbejdet papir præsenteres på 
hovedbestyrelsesmødet i slutningen af oktober, men udvalget var enige om, at der allerede inden 
da er behov for at øget kendskabet til området.  
 
Jan Rishave argumenterede for, at det udarbejde notat indeholder en række gode og relevant 
aktiviteter men, at der er behov for at prioritere disse, og vælge de vigtigste, som det derefter 
arbejdes på at kommunikere internt. Jan, Peter og Jens arbejder videre med at prioritere 
aktiviteterne i notatet, og sender herefter prioritering til udvalgets øvrige medlemmer. 
 
Udvalget var enige om, at det kommende regionalvalg er en god platform for at forsøge  at 
komme i dialog med relevante politikere – om end udvalget er opmærksom på, at politikerne kan 
være svære at få i tale. Udvalget ønsker derfor at aktivere Nyreforeningens regionaludvalg, og 
forhåbentlig få dem til at arbejde med de prioriterede aktiviteter, som udvalget kommer frem til – 
dog var udvalget enige om at regionale forskelle, f.eks. i donorraten, betyder, at forskellige 
aktiviteter vil være relevant i forskellige regioner.  
 
Lilly Mogensen fremførte et ønske om, at Nyreforeningen i højere grad skulle høres og arbejde på 
at blive hørt, bl.a. i TV-medier, når historien handler om organtransplantation. Udvalget var enige 
om, at man ønskede at øge synligheden inden for området, og ikke mindst synliggøre overfor 
relevante medier, hvem der er talsperson på donor- og transplantationsområdet i Nyreforeningen. 
Flere medlemmer at udvalget mente at Nyreforeningen især lokalt og regionalt allerede får – og 
også kan få - god mediemæssig omtale, ikke mindst i kraft af lokale personhistorie.  
 

 
6. Eventuelt 
 
Sagsfremstilling 
Under eventuelt har Donorudvalgets medlemmer mulighed for at diskutere aktuelle emner. 
 
DISKUSSION: 
Tom Meyer Pedersen orienterede udvalget om, at de lokalt ønskede at gå i dialog med det lokale 
gymnasium for at få dem til at tage donor og organtransplantation på agendaen. Flere af 
udvalgtes medlemmer kommenterede, at DCO allerede har udarbejdet et godt og fyldestgørende 
undervisningsmateriale, som man med forel kunne tage udgangspunkt i.  
 
 
Mødet sluttede kl. 17.25, da zoom-kanalen skulle anvendes til et webinar om sol og rejser. 


