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 Den 11. marts 2022 
 

REFERAT 
 

Redaktionsmøde 
Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 16.00 

Zoom 
 

Link til møde:  
 https://us02web.zoom.us/j/89382548985 

 
 
DAGSORDEN 

1. Kort evaluering af Nyrenyt 1 2022 – marts 
2. Status Nyrenyt 2 2022 – juni 
3. Planlægning Nyrenyt 3 2022 – september 
4. Ideer til fremtidige udgaver 
5. Eventuelt 

 

Deltagere: Malene Deele, Michael Rosenkvist, Gunner Nielsen, Michael Buksti, Cille Kvartmann, 
Maia Torstensson. 
 
Afbud: Stine Jacobsen, Christinna Braun 
 
 

1. Kort evaluering af Nyrenyt 1 2022 - marts 

Kort overordnet gennemgang af Nyrenyt 1 2022. Hvad fungerede godt? Er der noget vi skal arbejde på at gøre 
bedre ift. tekster eller arbejdsprocesser?  
 
Bilag: 
Nyrenyt 1 2022 – marts  
 
Kommentarer: 
Indhold 
Sundhedstemaet fungerede godt, der var god sammenhæng mellem artiklerne. Måske lidt overlap mellem 
Stig Mølsteds artikel og Michael Rosenkvists artikel, men det gjorde ikke så meget. 
Vi skal være opmærksomme på om vi kommer til at bruge de samme personer for meget og i samme blad. 
 
Arbejdsprocesser 
Vi var generelt lidt for sent i gang med denne udgave, men det ser bedre ud med juni-udgaven. Er det muligt 
at få artikler ind før deadline er det en stor hjælp, særligt når det gælder artikler fra eksterne, som nogle 
gange kræver lidt mere redigering. 
 
 

2. Status Nyrenyt 2 2022 - juni 

 
Nyrenyt 2 22, er i gang med at blive lavet. Vi tager en kort status og drøfter eventuelle udfordringer. 
 
Artikler i Nyrenyt 2 2022: 

https://us02web.zoom.us/j/89382548985
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TEMA: Dialysestart og angst 

 Patientcase om at have angst og starte i dialyse (2 sider) 

 Interview af sygeplejerske om at skabe en tryg start i dialyse (1 side) 

 En psykolog om hvordan man kan håndtere angst (1 side) 
 
Andre artikler 

 Leder: Malene (1 side) SKREVET 

 Klumme: Jesper Villadsen (1/2) SKREVET 

 Kort Nyt (1 side) 

 Årets Solfanger (1/2 side) (evt. længere præsentation på nyre.dk) 

 Diætister: Vægtøgning (1 side fagligt og 1 side m opskrifter) 

 Nedlæggelse af fistel (2 sider) 

 Skallerup og Fanø – hvad er der at se - SKREVET 

 Uddeling af forskningslegater (2 sider) 

 Lokalt i Nyreforeningen (2 sider) 

 Kommende kurser (1 side) 

 Socialrådgiveren har ordet…(1 side) 

 Solbeskyttelse når du er transplanteret (1 side) 

 Bogomtale (1/2 side) SKREVET 

 Due Jensen annonce (½ side) 

 Bagside: ??  (Sådan kan du støtte Nyreforeningen økonomisk) eller (Bliv medlem af et 
pårørendenetværk) eller….. 
 
 

Bilag: Layout for Nyrenyt 2 22 – juni. 24 sider.  
 
Kommentarer og beslutning 
Der manglede at blive planlagt hvad der skal på siderne kort nyt og bagsiden. Vi besluttede: 

 Kort Nyt  
1. Lidt om den kommende ungeweekend gerne med billeder fra weekenden 
2. Fondsmidler til kogebog + digital platform 
3. Nyrestressbold (1-2 linjer) 
4. Fyn + Sydøstjylland jubilæumsfejring 

 Bagsiden – Hvordan støtter du Nyreforeningen, og det går dine penge til. 
 
 

3. Planlægning af Nyrenyt 3 2022 - september 

Vi skal beslutte hvilke artikler, der skal med i september-nummeret. Der er 10 sider som skal planlægges. 
 
Forslag til artikler i Nyrenyt 3 2022: 
 
TEMA??:  

 Transplantation/organdonation (organdonationsdag 8. oktober)?? 

  

  

Andre artikler 

 Lidt om JJ-kateter? Forslag fra tidligere 
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 Pårørendeprojektet – projektet er i gang, hvad sker der nu 
 
Faste artikler i Nyrenyt 3 2022: 

 Leder: Jan Rishave og Karen Marie 

 Kort Nyt: (2 sider) 

 Diætister (2 sider): Vægtøgning / ernæringsterapi – gode råd og opskrifter til patienter, der skal tage 
på 

 Lokalt i Nyreforeningen (2 sider) 

 Kommende kurser (1 side) 

 Due Jensen annonce ½ side?? 

 Rejser (1 side) 

 Socialrådgiveren har ordet ... (1-2 sider) 

 Bagside  
 
Bilag: 
Layout for Nyrenyt 3 22 – september 
Ideer til Nyrenyt 3 2022  
 
Kommentarer og beslutning: 
Layout og indhold til Nyrenyt marts blev drøftet og der blev sat ansvarlige på de artikler der manglede. Se 
layoutplan.  
 
Vi drøftede om der skal være to ledere som hidtil eller om vi fremadretter skal have en leder skrevet af 
formand/ansvarshavende redaktør. Det blev besluttet at vi fremadrettet har en leder skrevet af 
formanden/ansvarshavende redaktør og inde i bladet kan vi invitere de forskellige udvalgsformænd, 
næstformand og 2. næstformand til at skrive en klumme. 
 
Vi besluttede at have fokus på transplantation. Herunder skal der skrives artikler om  

 Udredning 

 ”Ting jeg godt ville have vidst inden jeg blev transplanteret” patienter som fortæller om fx hårtab, 
vægtøgning, følsom hud eller andet. 

 Formand for donorudvalget skriver klumme 

 Mythbuster om transplantation – vi punkterer myter fx ”man skal drikke 3 liter vand om dagen, når 
man er transplanteret” 

 
Derudover besluttede vi at der skal skrives en artikel om nyrevenner, hvor vi interviewe vennepar der har fået 
et venskab på baggrund af deres nyresygdom eller som pårørende til en nyresyg, det kan fx være to der har 
været i dialyse sammen, blevet venner på unge- eller familiekursus, har mødt hinanden under en indlæggelse 
eller andet. Vi prøver at finde interviewpersoner gennem netværk eller facebook. Gerne 2 vennepar. 
 
 
 

4. Idéer til fremtidige udgaver 

Hvilke temaer og artikler skal vi have med i fremtidige udgaver. 
 
Fx  

 Følge op på tidligere modtagere af forskningsmidler 
 
Skal vi have et heldagsmøde til efteråret hvor vi planlægger temaer og artikler for Nyrenyt 2023  
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Kommentarer og beslutning: 
Vi besluttede at vi gerne vil have et heldagsmøde ultimo august eller primo september hvor redaktionen 
mødes fysisk og laver en plan for temaer i 2022. Her kan vi også drøfte om der skal laves et endags 
skrivekursus (se punkt 5 eventuelt). 
Gerne mødes i Middelfart eller andet centralt sted i Danmark. Maia laver doodle og fastsætter en dato.  
 
 

5. Eventuelt 

Kunne det være en idé med et endags skrivekursus, for at samle en lille skribentgruppe? (Malene) 

 


