
Kredsens årsberetning for 2021: 

 

At gøre status over året 2021 er heldigvis anderledes end beretningen for 

2020, selv om Covid-19 også har fyldt i dette år. Vi har haft sociale 

arrangementer, og det var dejligt igen at kunne mødes. 

 

Som repræsentant for Nyreforeningens regionaludvalg i Syddanmark er 

jeg stadig med i den gruppe, der står for kravsspecifikationer på udbud af 

dialysemaskiner sammen med personale fra Regionens dialyseafdelinger 

og Regionens indkøber af Medicoteknik. Det har været undervejs i mere et 

år. Status er nu, at de 3 dialysemaskiner, der er med i udbuddet også skal 

have IT-krav med, så dataerne derved bruges uden at personalet manuelt 

skal indrapportere. Vi havde også håbet på, at hjemmedialyse kom med, 

men det er desværre pillet ud af udbuddet.  

 

Jeg har rettet henvendelse til Sygehus Lillebælts sygeplejefaglig direktør 

ang. personalemangel på Dialyseafdelingen. Svaret fra hende var, at jeg 

skulle rette henvendelse til ledelsen på Kolding Sygehus om det. Det har 

jeg gjort, og de vil gerne mødes med mig, hvor vi skal drøfte det 

manglende personale. Der i øjeblikket en stor tilgang af nye patienter på 

Dialyseafdelingen. Da afdelingen er rammenormeret og ikke 

aktivitetsnormeret udløser det ikke automatisk flere personaletimer. Det 

finder vi utilfredsstillende og ser frem til mødet, men p.g.a. Covid-19 

bliver mødet først i marts 2022. 

 

På Kolding Sygehus er der kommet ny ledende overlæge og ny 

oversygeplejerske på Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme. De 

inviterede mig på kaffe, for at jeg kunne fortælle om Nyreforeningen og 

vores arbejde for patienter på Kolding Sygehus. Det var et godt møde, 

hvor de begge udtalte, at de gerne vil fortsætte det gode samarbejde med 

Nyreforeningen. 

 

En stædig og stærk indsats for at forbedre håndhygiejnen og 

patientsikkerheden sikrede i 2021 Hygiejneprisen til Kolding Sygehus og 

Medicinsk Sengeafsnit C. Det er et flot resultat, de har opnået, så stort 

tillykke fra Nyreforeningen. 

 

 

 

 

 



Jeg har skrevet til en politiker i Region Syddanmark, som har med 

patientkørsel at gøre. Vi var blevet bekendt med, at Flextrafik ikke altid 

følger de vedtagne retningslinjer. Kørslen blev herefter undersøgt fra 

politisk side, og i svaret giver man udtryk for, at man anerkender, der har 

været problemer. Under Covid-19 har der været mange ”solokørsler”, som 

har givet kapacitetsudfordringer. Svaret slutter med, at det er beklageligt, 

at dialysepatienter oplever ventetid, når de skal transporteres med siddende 

patientbefordring, men både på politisk niveau og hos Flextrafik er der 

fokus på, at ventetiderne skal nedbringes. 

 

I Regionens Sundhedsbrugerråd, hvor jeg sidder som repræsentant for 

Nyreforeningen, har vi både holdt fysiske møder og zoom-møder i år. 

 

Årets Solfanger er en pris, som Nyreforeningen uddeler en gang om året. 

Jeg modtog denne pris på Landsmødet. Jeg var meget glad og beæret over, 

at en patient i vores kreds havde indstillet mig. 

 

I august havde vi brunch på Restaurant Skyttehuset i Vejle. 47 deltog. 

 

Julearrangementet blev holdt den 4. december på Fuglsangcentret i 

Fredericia. Der deltog 48 voksne og 21 børn. 

 

Vore 3 samværsgrupper, P-dialyse-, Diabetes/nyresygdom- og 

Transplantationsgruppen, har grundet Covid-19 ikke holdt møder. 

 

Nyreskolen har været afviklet 4 gange. Møderne blev holdt i et stort 

lokale, hvor restriktionerne kunne overholdes. Det var dejligt, da der jo er 

patienter, der selv om der er Covid-19 har brug for oplysning og støtte. Vi 

var repræsenteret på alle hold for at fortælle om Nyreforeningen, og hvad 

vi kan tilbyde.  

 

Vi har holdt møde med personalet på de Nefrologiske afdelinger i juni og 

september. Tak til læger og sygeplejersker samt vore 6 ambassadører for 

det gode samarbejde. 

 

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder. Derudover har vi arbejdet sammen pr. 

mail og telefon. 

 

Vi har deltaget i hovedbestyrelsesmøder, samt regionaludvalgsmøder. 

Lotterimødet har været afholdt på ZOOM. 

 

 



I februar fik vi en bager til at levere fastelavnsboller til patienter og 

personale på Dialyseafdelingen. 

 

Den 6. og 7. december gik bestyrelsen rundt på Dialyseafdelingen med 

wienerbrød og boller samt en lille en til halsen. Det var dejligt, at vi igen 

kunne gå rundt og snakke med patienterne. 

 

Ønskesedlen til jul fra Dialysen og Medicinsk Sengeafsnit blev 

imødekommet, og der blev afleveret bl.a. småkager-chokolade-juleslik og 

portvin. 100 julepakker til Dialysen og 20 pakker til Medicinsk 

Sengeafsnit. Vi har fået mange tilbagemeldinger om, at pakkerne og alt det 

andet gav en dejlig julestemning. 

 

Landslotteriet er endnu ikke gjort op. Salget kommer til at ligge mellem 

2500 og 3000 stk. mod 2980 i 2020. Julelotteriet solgte 2091 lodder. 

                                                                                                                                                            

I 2021 havde vi 362 medlemmer mod 369 året før.  

                                                                                                                                                           

Der blev i 2021 foretaget 252 nyretransplantationer mod 278 året før. 

Tallene fordeler sig således: 

Aarhus 78 (mod 102 i 2020), København 108 (mod 98 i 2020), Odense 66 

(mod 78 i 2020). 

 

Jeg vil afslutte beretningen med en tak til jer medlemmer for den 

opbakning I giver til Kreds Sydøstjylland. Det er en stor glæde for os, at I 

møder så talstærkt op til arrangementerne. 

Jeg vil også gerne sige tak til min bestyrelse og deres påhæng. Jeg er 

formand for en engageret bestyrelse, der alle påtager sig opgaver til gavn 

for vore medlemmer. 

 

På bestyrelsens vegne 

Rita Bruun, formand. 

                                                                                                                                                              

 

 
 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

         

 

                                                                                                                                                     


