
Referat fra pårørendeudvalgsmøde den 6. november 2021 i Middelfart 

Tilstede: Jette Thaarup, Karin Rønnau Teller, Karin Wermuth, Michael Rosenkvist og Jan Jensen 

Afbud: Berit Roed, Karen Marie Riis 

1.Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt 

2.Evaluering af medlemskursus ” Lev livet – også når det er svært” den 30.-31.oktober 2021. 

Medlemskurset er blevet evalueret meget positivt. Der var 32 tilmeldt kurset. Både 

gruppearbejdet og de faglige oplæg har fået fine tilbagemeldinger. Helt tydeligt, at især de 

pårørende har et stort behov for at erfaringsudveksle med ligestillede. Enighed om at det er 

utrolig vigtigt med medlemskurser. Der afholdes medlemskursus 29.-30. oktober 2022. Der er 

endnu ikke planlagt yderligere kurser eller temadage. 

3.Pårørendearbejde i kredsene. 

Udvalget havde en drøftelse af hvad der findes af pårørendetilbud i lokalkredsene. Ligeledes om 

Projekt pårørendefællesskaber vil få indvirkning på pårørendearbejdet i kredsene. 

4.Tilbud til unge pårørende i Nyreforeningen. 

Udvalget har fået en henvendelse fra 2.næstformanden, der efterlyser tilbud til unge pårørende. 

Udvalget er enig i, at der kan være behov for særlige tilbud udover at medlemskurserne er for alle 

medlemmer. Udvalget finder, at det kunne være hensigtsmæssigt, at der kommer en ung 

pårørende ind i udvalget. Næstformanden kontaktes om han kan finde en ung pårørende, som har 

interesse i at træde ind i udvalget. I første omgang som kontaktperson. 

 5.Drøftelse om Nyreforeningens pårørende politik – er der behov for justering . 

Enighed om, at der er behov for at revidere Nyreforeningens pårørendepolitik, der er meget 

teksttung. Bør opsættes i punktform. Michael og Jette udarbejder et forslag. Det er aftalen at de 

har forslag klar inden Jul og at pårørendepolitikken drøftes på møde i begyndelsen af januar, så 

politikken kan tages med på HB - mødet den 29.januar 2022. 

6.Status på Orlovsdage for pårørende  ( De 5 principper). 

Michael oplyste, at han via foreningen Pårørende i Danmark er kommet ind i en arbejdsgruppe, 

der arbejder på, at EU-direktivet fra 2019  om 5 orlovsdage til pårørende bliver ratificeret i dansk 

lovgivning inden udgangen af 2022.Der forventes at komme en høring  herom til februar på 

Christiansborg. 



7. Orientering om Nyreforeningens projekt Pårørende fællesskaber  - herunder finde dato for 

zoommøde om projektet og Pårørendeudvalgets rolle heri. 

Jan orienterede kort om projektet. Der afholdes et særskilt møde om projektet den 22.11.2021 på 

zoom, hvor projektleder Karen Bangert vil informerer nærmere om projektet og 

pårørendeudvalgets inddragelse i projektet. 

8.Fordeling af ansvarsopgaver i Pårørendeudvalget 

Enighed om, at det er behov for at alle udvalgsmedlemmer får sit ansvarsområde. I øjeblikket 

påhviler en stor del af pårørende arbejdet formanden. Afventer en egentlig fordeling af 

arbejdsopgaver til alle i udvalget er tilstede. 

9. Eventuelt. 

Kommende møder i udvalget; 

22.11.2021 kl. 17 Projekt pårørendefællesskaber på zoom 

05.01.2022 kl.17 Udvalgsmøde primært på pårørende politik på zoom 

02.02.2022 Pårørendekonference i Foreningen Pårørende i Danmark. Afholdes i 

Vejle. Program endnu ikke udsendt. 

28.03.2022 Ordinært møde på zoom. 


