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 Den 7. september 2021 
 

PROGRAM OG DAGSORDEN 
HOVEDBESTYRELSESMØDE  

 

Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 12.00 til søndag den 31. oktober kl. 12.00 
 

Sted: 
Frederik den VI’s Hotel 

Rugaardsvej 590 
5000 Odense 

 

Overnatning:  
Frederik den VI’s Hotel og Blommenslyst Kro  

 
PROGRAM 
LØRDAG DEN 30. OKTOBER 2021: 
Kl. 12.00        Ankomst og frokost 
 

Kl. 13.00 Hvad sker der i Nyreforeningens fagudvalg? (oplæg fra hvert udvalg) 

 Fagudvalgene kommer oplæg om, hvad de arbejder på landspolitiske og 
regionalt? 

 Hvordan mener fagudvalgene selv, at de kan supportere regional udvalgene?  
 

Kl. 14.30 Kaffepause 
 

Kl. 15.00  Eksternt oplæg: Dapagliflozin: Nyt effektiv middel mod kronisk nyresygdom Hvem er 
omfattet og hvem er ikke, hvad siger resultaterne? 
Oplæg ved: TBD 
Efterfulgt at spørgsmål og diskussion.  
 

Kl. 16.30 Pause 
 

Kl. 18.00 Velkomstdrink 
 

Kl. 18.30 Middag 
 
 

SØNDAG DEN 31. OKTOBER 2021: 
Kl. 07.30 Morgenmad på Hotellet  
 

Kl. 09.00  Hvad sker der i Nyreforeningens Regionaludvalg? (oplæg fra hver regionaludvalg) 

 Hvilke problemstillinger arbejder regionaludvalgene aktuelt med? 

 Oplevere regionaludvalgene problematikker, der bør tages op landspolitisk? 

 Hvordan oplever regionaludvalgene at samarbejdet med fagudvalgene kan styrkes? 
 

Kl. 10.30 Kaffepause 
 

Kl. 10.45 Orienteringer, indkomne forslag mm.  
 

Kl. 12.00 Afslutning og to-go sandwich 



  
  

Side 2 af 6 

 

 
 

 

DAGSORDEN – HOVEDBESTYRELSESMØDE DAG 1  
(LØRDAG DEN 30. OKTOBER 2021) 

 
1. Valg af dirigent (for begge dage) 

 
 

2. Godkendelse af dagsorden (for begge dage) 
 
 

3. Hvad sker der i Nyreforeningens fagudvalg? (oplæg fra hvert udvalg) 
 

4. Eksternt oplæg: Dapagliflozin – hvem er omfattet og hvem er ikke, hvad siger resultaterne? 
 

 
 

DAGSORDEN – HOVEDBESTYRELSESMØDE DAG 2 
(SØNDAG DEN 31. OKTOBER 2021) 

 
5. Hvad sker der i Nyreforeningens Regionaludvalg: (oplæg fra hvert udvalg) 

 
 

6. Orienteringer 
 
 

7. Indkomne forslag 
 
 

8. Eventuelt 
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1. Valg af dirigent 

 
Sagsfremstilling: 
Til at lede diskussionen på Hovedbestyrelsesmødet stiller Nyreforeningens Regionaludvalg 
Syddanmark med en dirigentkandidat. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen vælger den af regionaludvalg Syddanmark foreslåede dirigent for 
begge dage.  
 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

 
Sagsfremstilling: 
Dagsordenen er udsendt rettidigt.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. 
 
 

3. Hvad sker der i Nyreforeningens fagudvalg 

 
Sagsfremstilling: 
Nyreforeningens fagudvalg – donorudvalg, patientudvalg og pårørende udvalg – spiller en central 
rolle i Nyreforeningens arbejde og realiseringen af Nyreforeningens målsætning og politikker. 
På hvert sit område spiller fagudvalgene således en vigtig rolle. 
 
For at styrke dialogen på tværs af foreningen og forståelsen af hvad der arbejdes på, fortæller en 
repræsentant fra hvert fagudvalg hvad udvalget fokuserer på i øjeblikket og i den kommende tid 
samt hvordan udvalget mener, at samarbejdet med de regionale udvalg kan styrkes.  
 
Indstilling: 
En repræsentant fra hvert fagudvalg – donorudvalget, patientudvalget og pårørende udvalget – 
fortæller kort hvad udvalget arbejder på landspolitisk og regionalt samt kommer med bud på, 
hvordan udvalget selv mener, at det bedst muligt kan supportere de regionale udvalg i deres 
løbende arbejde.  
 
Efter hvert fagudvalgs orientring vil der være mulighed for at stille spørgsmål og mulighed for 
diskussion af rejste problemstillinger.  
 
Bilag:  
Ingen bilag 
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4. Eksternt oplæg: Dagfloracin 

 
Sagsfremstilling: 
Dapagliflozin som egentligt er et diabetesmiddel, har i internationale og danske studier vist sig at 
være et effektivt middel mod kronisk nyresygdom - og det kan muligvis mindske behovet for dialyse. 
 
I forbindelse med studierne ønskede forskerne at finde en metode til at forbedre forhøjet blodtryk 
hos personer med type 2 diabetes, men de fandt et stof, som er velegnet til at forhindre kronisk 
nyresygdom.  
 
Forskerne betegner effekten af Dapagliflozin som en af de mest overvældende, man har set i mange 
år. Resultaterne peger på en behandling for moderat nyresygdom – en alvorlig kronisk nyresygdom, 
der rammer millioner af mennesker over hele verden hvert år, og hvor blodtryksbehandling hidtil har 
været eneste behandling. For disse mennesker rummer stoffet et stort potentile for virkelig at 
forbedre behandlingen og ændre på en alvorlig diagnose. Med hjælpe fra dapaglifozin tyder 
studierne således på, at det er muligt at stoppe nyresygdom på et tidligt stadie.  
 
Indstilling: 
XXXXXX fortæller mere om Dapagliflozin: Nyt effektiv middel mod kronisk nyresygdom. 
Hvem er omfattet og hvem er ikke, hvad siger resultaterne? 
 
Efter indlægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål og dialog. 
 
Bilag:  
Ingen bilag. 
 
 

5. Hvad sker der i Nyreforeningens Regionale Udvalg  

 
Sagsfremstilling: 
Nyreforeningens regionale udvalg favner Nyreforeningens lokale og regionale arbejde, og de spiller 
derfor en vigtig rolle i foreningens regionale positionering. For at styrke forståelsen for de regionale 
udvalgs arbejder, og for at styrke vidensdelingen på tværs af regionaludvalg og fagudvalg, orienterer 
en repræsentant fra hvert regionaludvalg om udvalgets fokus i dag og i tiden fremover.  
 
Indstilling: 
En repræsentant fra hvert regionaludvalg orienterer kort om hvilke problemstillinger som 
regionaludvalget i øjeblikket arbejder med. Oplever regionaludvalget problematikker, der bør tages 
op landspolitisk og hvordan oplever udvalget selv at samarbejdet med fagudvalgene kan styrkes? 
 
Efter hvert regionaludvalgs oplæg vil der være mulighed for at stille spørgsmål og mulighed for 
diskussion af rejste problemstillinger.  
 
Bilag:  
Ingen bilag. 
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6. Orienteringer 

 
Sagsfremstilling: 
En repræsentant fra Nyreforeningens udvalg, regionaludvalg, kredse og eksterneudvalg orienterer 
kort (2-3 minutter) om de mest relevante forhold for resten af medlemmerne af Hovedbestyrelsen. 
Det henstillet at orienteringen holdes ultra kort og længere orientering fremsendes skriftligt til 
sekretariatet inden måde, således at de vil fremgår af referatet af mødet.  

 

 Orientering fra Nyreforeningens formand, og næstformænd  
 

 Orientering fra Nyreforeningens Udvalg 
o Forretningsudvalg 
o Patientudvalg 
o Pårørendeudvalg 
o Donorudvalg 

 

 Orientering fra Nyreforeningens Regionaludvalg 
o Hovedstaden 
o Sjælland 
o Syddanmark 
o Midtjylland 
o Nordjylland 

 

 Orientering fra Nyreforeningens Kredse 
 

 
Indstilling: 
Det indstilles at Hovedbestyrelsen tager de enkelte orienteringer til efterretning. 
 
Bilag:  
Ingen bilag. 
 
 

7. Indkomne forslag 

 
Sagsfremstilling: 
Forud for Hovedbestyrelsesmødet er der rettidigt kommet følgende forslag til diskussion på 
Hovedbestyrelsesmødet. 
 
 
Forslag til vedtægtsændringer fra kreds Sydøstjyllands bestyrelse: 
 
1. forslag: 
 Punkt 4:  ”Fastsættelse af årets bidrag til landsforeningen” – slettes. 
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2. forslag: 
§5 A tilføjes som nyt punkt:  

”Indstilling af valg til formand i lige år skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen”. 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen diskuterer forslaget fra Kreds Sydøstjyllands bestyrelse.  
 
Bilag:  
Ingen bilag. 
 
 

8. Eventuelt 

 
Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsens medlemmer har mulighed for under eventuelt at diskutere relevante sager, som 
ikke umiddelbart fremgår af ovenstående agenda. 
 
Indstilling: 
Ingen indstilling 
 


