
Referat fra Patientudvalgsmøde 4. oktober 2021 på Zoom 

Til stede: Jesper Baand Villadsen, Tom Meyer Pedersen, Martin Larsen og Jan Jensen 

Afbud: Henrik Nytofte Rasmussen og Henrik Pilgaard 

1. Hvordan vi kommer videre i forløbet med de politikker vi aftalte på sidste møde – input 
fra de andre medlemmer og hvem gør hvad i forhold til punkterne / Jesper 
Udvalget har aktuelt fokus på følgende emner; 
Fleksibel dialyse i hverdagen, herunder; 
- Større mulighed for at indrette dialyse på hospitalerne efter patienternes behov 
- Hensyntagen til arbejde, fritid og familieliv 
- Præferencer i forhold til tid og hvor ofte man er i dialyse 
Feriedialyse, herunder bedre og lettere tilgang til feriedialyse på hospitalerne 
- Bedre og lettere tilgang til feriedialyse på hospitalerne 
- Bærbare maskiner og p-dialysemaskiner til låns i forbindelse med ferie 
- Ingen begrænsning på hvor ofte en given dialyseafdeling må bruges på tværs af region 
- Privat dialyse – måske med mulighed for at benytte andres maskiner 
Ensretning af dialysevalg i regionerne, herunder 
- Standardiserende tilbud om samtaler vedr. dialysevalg 
- Patienterne skal have mulighed for at træffe valg ud fra en sundhedsfaglig vurdering og 

egne ønsker 
Beslutning.  
På Hovedbestyrelsesmødet den 30.- 31.10.2021 fremlægger Jesper, de aktuelle politikker 
der skal arbejdes med i tæt samarbejde med Nyreforeningens regionaludvalg. På baggrund 
i tilkendegivelser fra Hovedbestyrelsen drøfter udvalget på næste møde, hvordan de 
kommer videre med at få implementeret politikkerne. 
Vedrørende de ringe muligheder for  feriedialyse har Ritha Almind fra Midtjyllandskredsen 
skrevet læserbrev til de lokale aviser i området og sekretariatet har skrevet indlæg til 
Altinget. 
 
 

2. Læserbrevet om at ”Regionerne har lukket for gæstedialyse for at begrænse personaleforbrug” er 
det noget vi skal gå ind i og hvordan gør vi det? – se bilag/ Jesper 
Der henvises til beslutning under pkt.1.  

 
3. På Hovedbestyrelsen den 30.31.oktober skal der drøftes hvad der sker i de enkelte fagudvalg . 

Der skal drøftes realisering af Nyreforeningens målsætninger og politikker.  At styrke dialogen på 
tværs ad foreningen og forståelsen af hvad der arbejdes med. Hvert af de tre udvalg 
(Patientudvalg, Pårørendeudvalg og Donorudvalg) fortæller om hvad  de fokuserer på i øjeblikket 
og i den kommende tid. De tre udvalg skal også komme med deres bud på hvordan samarbejdet 
med de regionaleudvalg styrkes. / Jesper 
Der henvises til beslutning under punkt 1. 
 

4. Drøftelse af brev til dialyseafdelingerne. Se bilag. 
Enighed om at brevet ikke kan udsendes i sin nuværende form og eventuelt brev til   
dialyseafdelingerne  må afvente drøftelserne på HB-mødet. 



 
5. Nyreforeningens medlemskurser 2022. Hvad skal der på programmet? Ideer og forslag./Jan 

Beslutning: 
Der er på nuværende tidspunkt aftalt at der skal afholdes et medlemskursus den 29.-30.oktober 
2022. Det er endnu ikke afgjort om der også skal afholdes temadage .Donorudvalget har planer om 
at afholde et kursus i foråret om organtransplantation – at give og modtage en nyre. Der er endnu 
ikke aftalt om patientudvalget skal være med i planlægningen. Det aftales at udvalgsmedlemmerne 
går i tænkeboks med hensyn til emner til kommende medlemskursus. Enighed om at kurset skal 
henvende sig til alle med en nyresygdom og pårørende over 18 år. 
 
 

6. Nyrekonferencen 2022. Se bilag. Der blev ikke afholdt Nyrekonference i år som følge af Corona, 
derfor det samme program som tidligere planlagt. Patientudvalgets opgaver på konferencen./Jan 
Jan orienterede om, at temaet for Nyrekonferencen 2022 er nyresygdom og diabetes . Konferencen 
henvender sig til sundhedspersonale på nyre og diabetesområdet. Kredsformænd og 
patientudvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i konferencen. 
Patientudvalget har ikke egentlige arbejdsopgaver på konferencen. 
Jesper kommer med oplæg på konferencen om at få diabetes som følge af Prednisolonbehandling. 
 

7. Udvalgsmedlemmernes opgaver mellem møderne./Jan  
Der blev ikke lavet en fordeling af arbejdsopgaver på dette møde., men enighed om hele udvalget 
skal bidrage med dagsordenspunkter til møderne og have hvert sit ansvarsområde. Dette drøftes 
nærmere på næste møde. 
 

8. Dialysevalg. Sygeplejespecialist Jeanette Finderup, Aarhus Universitetshospital orienterer om 
Projektet dialysevalg. Hun deltager i mødet fra ca. kl.19.30 /Tom 
Jeanette Finderup deltog under dette punkt og orienterede om projektet Dialysevalg. Udvalget 
fandt projektet utrolig spændende og et emne som patientudvalget aktuelt arbejdet med. 
 

9. Eventuelt 
Næste møde er fastsat til den 9. december kl. 18.30. 

 


