
 Løgumgårde d. 7. november 2021.  

Regionaludvalgsmøde d. 27. 10. 2021 hos Hanne i Fredericia. 

Tilstede: Hanne og Rita fra Sydøstjylland, Kent og Peter fra Sydvestjylland, Pia og Jytte fra Fyn, Erik 

og Else fra Sønderjylland.  

1. Valg af Referent og Mødeleder. Valgt blev Else og Rita. 

2. Valg af Regionaludvalgsformand. Rita blev valgt igen. 

3. Orientering fra Sundhedsbrugerrådet v/ Rita. 

En snak om hvor langt Regionsrådets Sundhedsudvalg er med at finde flere Ambulancereddere. 

Efter valget til Regionsrådet d. 16. november, er der usikkerhed med om Sundhedsbrugerrådet 

fortsætter. Hvis det gør, vil Rita gerne fortsætte deri. 

Der er dog også en mulighed for at der i stedet startes PIO: Et Patientinddragelses-udvalg. Det er 

Rita mere tvivlende overfor. Vi ved mere efter nytår. 

3a. Orientering fra Rita. Rita har fået et forslag til et læserbrev, som er sendt til alle dele af landet, 

omhandlende feriedialyse. Det kan være svært at tage på ferie andre steder i Danmark, når man er 

dialysepatient. Der er en aftale om at man skal kunne få ”Ferie-dialyse” på andre dialyseafdelinger; 

men det fungerer ikke særlig godt. Læserbrevet kommer i dagbladene i hele vores opland. 

4. Orientering fra FU v/ Kent.  

Vi har fået referatet sendt ud. Kent tilføjede at der var erfaring at det var rimeligt nemt at få fra 

Fonde, når man søger til børn og unge; men når man søger til pårørende, er det meget sværere at 

få noget. Kent havde været forhindret i at deltage i dette FU-møde; men til de fremtidige møder 

kan han deltage. 

5. Drøftelse af HB-dagsordenen til d. 30. – 31. oktober i Odense. 

Region Syd skal vælge dirigent til mødet. Kent bliver dirigent. 

Rita mener at vi skal have HB`s accept, når vi laver om på vores vedtægter. Else mener ikke det er 

nødvendigt, når ændringerne ikke strider mod Landsforeningens Vedtægter. 

6. Orientering fra kredsene: 

Fyn: Har været i Zoo i september. 40 var med; men ikke så mange børn som ventet. Det var en 

rigtig god dag. De havde nogle gode rundvisere, så de fik set rigtig meget. Har ikke markeret 

Organdonationsdagen d. 9. 10. Generalforsamling d. 10. 10. Skulle gerne have haft 2 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter; men fik kun én af hver.  



Fejrer 40års Jubilæum og næste Generalforsamling d. 5. februar. Har inviteret Michael Buksti og 

alle formændene i Landsforeningen. 

Sydvestjylland: Har fået ny Afdelingssygeplejerske i dialysen, hvor de må komme med Gløgg og 

æbleskiver til jul. De har været til foreningernes dag i Esbjerg, samt til Organdonationsdag, hvor de 

stod på Broen, og fik delt mange donorkort ud. 

De har holdt Generalforsamling. Deres revisor er død, så de har fået en ny intern revisor. Ved 

generalforsamlingen var Malene dirigent, og Kurt Leth fortalte. De fik valgt 2 suppleanter. 

De holder Julefrokost for medlemmerne på Jerne kro. 

Sydøstjylland: Holdt ikke Nyrernes dag, eller organdonationsdag. Har holdt Generalforsamling for 

46 medlemmer. Fik alle poster besat. 

Der er for lidt personale på dialysen på Kolding sygehus. Rita har ringet til Sygeplejefaglig direktør, 

og der vil ske en ændring fra 1. november. 

1. december holdes julefest. Generalforsamling d. 1. søndag i februar 2022. Foreningen har haft 

40års jubilæum d. 15. november. Jubilæet fejres d. 6. marts 2022. 

Sønderjylland: Bestyrelsen har lavet en film i sommer om foreningens arbejde. Filmen bliver 

tilgængelig på Frivilligcentre, lægehuse m.m. Generalforsamling med efterfølgende fest d. 2. 

oktober. Michael Buksti var dirigent og fortalte efterfølgende om arbejdet som ny direktør i 

Nyreforeningen. Fik en ny suppleant, Erik Longfors, som p.t. sidder i bestyrelsen, da Bente har 

orlov til efter jul. 

Mange julearrangementer m.m.: En stand ved Borgertræf i Løgumkloster. En stand ved 

Brobygningsmesse i Sønderborg. En stand ved julemarked på Tørning Mølle, og 4 dage med Lucia 

på Dialysen i Sønderborg. – Så er det jul. 

7. Evt. og nyt møde. 

Der arbejdes på at oprette flere små lokale sygehuse; men det medfører ikke flere små 

Dialyseafdelinger lokalt. 

Næste møde onsdag d. 27. april. Mødet holdes på Fyn. 

     Ref. Else. 

 

 

 

 



 


