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Referat af møde i Nyreforeningens Patientudvalg 
 

Torsdag den 3. marts 2022, kl. 18.30-20.00 
 

Sted: Zoom 
 

 
Til stede: Jesper Villadsen, Tom Meyer Pedersen, Boris Holm og Karina Krammer (sekretær for 
udvalget). 
Afbud: Martin Larsen og Lisbeth Nielsen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
Sagsfremstilling 
Dagsordenen til mødet fremgår nedenfor. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at udvalget godkender dagsordenen og kommer med eventuelle tilføjelser, hvis det 
ønskes. 
 
Beslutning 
Udvalget godkendte dagsordenen med tilføjelse af et punkt om valg af repræsentant til 
kursusarbejdsgruppen. 
 

 

2. Præsentationsrunde og forventningsafstemning 
 
Sagsfremstilling 
Siden sidst har Patientudvalget fået nye medlemmer og ny sekretær.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at udvalgets medlemmer præsenterer sig selv og siger lidt om, hvad de forventer af 
arbejdet i Patientudvalget. 
 
Beslutning 
Udvalget præsenterede sig selv og deres forskellige kompetencer og ønsker til arbejdet i udvalget. 
 

 

3. Status på igangværende sager 
 
Sagsfremstilling 
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Udvalget arbejder med følgende sager: 

 Fleksibel dialyse 

 Gæstedialyse 

 Ensretning af dialysevalg 
 
 
Indstilling 
Formanden orienterer udvalget om status på igangværende sager efter diskussion på 
Hovedbestyrelsesmødet i januar 2022. 
 
Beslutning 
Jesper har sendt brev til regionaludvalgsformændene ang. gæstedialyse og feriedialyse og bedt 
dem om at sende ud til deres regionalrådsformand. Rita og Vibekeea har sendt det ud, resten har 
Jesper ikke hørt fra. Michael og Malene planlægger at sende et brev til Regionernes 
Sundhedsudvalg.  
 
Patientudvalget besluttede at følge op på disse breve om et par måneder.  
 
Udvalget har bedt om historier fra folk, der ikke har kunnet booke gæstedialyse.  
 
Patientudvalget ønsker flere historier, som kan bruges som argumentation i kommunikationen 
med politikerne og i en presseindsats. Boris kan også bruges som case, da han ikke kan passe sit 
arbejde pga. manglende gæstepladser. Tom følger op på en historie fra Bornholm. Jesper samler 
de historier, han og Malene har fået indtil videre. 
 
 

 
4. Hvordan sikrer vi bedre kost på dialyseafdelingerne? 
 
Sagsfremstilling 
Nyreforeningen har tidligere vedtaget en politik ang. kost på dialyseafdelingerne. Den lyder 
således:  
 
”Nyreforeningen anbefaler velsmagende, varieret og veltilberedt kost, herunder mulighed for at 
patienten kan vælge mellem forskellige retter. 
 
Afgørende er imidlertid, at kost, der tilbydes den enkelte patient på dialyseafdelingen, tilbydes som 
led i behandlingen. Det betyder, at der – samtidig med visitation til dialyse – udarbejdes en 
kostplan for den enkelte patient, og at kosten tilbydes i overensstemmelse med denne individuelle 
kostplan. 
 
I forhold til kosten bør dialysepatienter sidestilles med indlagte patienter.” 
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Indstilling 
Det indstilles, at udvalget tager stilling til om og evt. hvordan man vil arbejde med at indfri 
Nyreforeningens politik om kost på dialyseafdelingerne. 
 
Beslutning  
Udvalget besluttede, at tilføje kost på dialyseafdelingerne til sin handlingsplan for 2022. 
Umiddelbart er den store udfordring, at dialysepatienter ses som ambulante patienter. Hvis de får 
status som indlagte, så vil de blive sikret ordentlig kost.  
Udvalget besluttede, at kost på dialyseafdelingerne skal på som punkt på næste møde – og at alle 
udvalgets medlemmer brainstormer og kommer med forslag til, hvordan udvalget kommer videre 
med sagen. Ideerne fra brainstorm debatteres på næste møde. 
 

 
5. Revision af Patientudvalgets handlingsplan 2022 
 
Sagsfremstilling 
Udvalget har udarbejdet en handlingsplan for 2022, som er vedlagt som bilag 1.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at udvalget reviderer og opdaterer handlingsplanen. 
 
Bilag 1: Patientudvalgets handlingsplan 2022 
 
Beslutning 
Udvalget besluttede at fokusere på følgende tre målsætninger: 
1. Gæstedialyse 
2. Kost på dialyseafdelinger 
3. Hospice for dialysepatienter 
 
 

 
6. Rollefordeling 
 
Sagsfremstilling 
Udvalget har på et tidligere møde besluttet, at hele udvalget skal bidrage med dagsordenpunkter 
til møderne og have hvert sit ansvarsområde. Udvalget kunne fx fordele ansvarsområder efter de 
sager, udvalget har valgt at arbejde med i 2022. 
 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalgets medlemmer fordeler roller imellem sig. 

Beslutning 

Udvalget besluttede følgende rollefordeling: 
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Tom arbejder med hospice 

Boris arbejder med kost på dialyseafdelinger  

Jesper arbejder med gæstedialyse 

Udvalget besluttede desuden at tage punktet op igen på næste møde, hvor udvalget forhåbentlig 

er fuldtalligt.  

 

7. Planlægning af møder i 2022 

Sagsfremstilling 

Patientudvalget holder møde hver 2.-3. måned.  

Indstilling 

Det indstilles, at udvalgets medlemmer bliver enige om hvilke dage og tidspunkter, udvalget 

ønsker at holde møde, så sekretæren kan udarbejde en plan for møder i resten af 2022. 

Beslutning 

Næste møde er onsdag den 27. april kl. 18.30. Her aftales møder for resten af året. 

 

8. Valg af repræsentant til kursusarbejdsgruppen 

Punktet blev tilføjet under dagsordenens punkt 1.  

Beslutning 

Udvalget besluttede, at Jesper deltager i arbejdsgruppen, indtil udvalget har fundet en 

repræsentant. 

 

9. Eventuelt 

Sagsfremstilling 

Under eventuelt har Patientudvalgets medlemmer mulighed for at diskutere aktuelle emner. 

 

Indstilling 

Ingen indstilling. 

Beslutning 

Der var ingen diskussion under dette punkt. 


