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 Den 8. juni 2022 
 

REFERAT 
 

Redaktionsmøde 
Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 16.00 

Zoom 
 

Link til møde:  

 https://us02web.zoom.us/j/81908043064  
 

 
DAGSORDEN 

1. Kort evaluering af Nyrenyt 2 2022 – juni 
2. Status Nyrenyt 3 2022 – september 
3. Planlægning Nyrenyt 4 2022 – december 
4. Eventuelt 

 

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

1. Kort evaluering af Nyrenyt 2 2022 - juni 

Kort overordnet gennemgang af Nyrenyt 2 2022. Hvad fungerede godt? Er der noget vi skal arbejde på at gøre 
bedre?  
 
Kommentarer og beslutninger: 
Vi gennemgik kort artikler og layout, som redaktionen synes havde fungeret godt og hvad der havde været 
udfordrende denne gang. Det blev fremhævet at det var nogle gode og vigtige artikler, herunder at sætte 
fokus på angst og dialyse, at det var godt at der var tre artikler med patientfortællinger og fokus på 
gæstedialyse. Redaktionen blev orienteret om at der havde været udfordringer ift. fejl i diætisternes 
beregninger, en læge der sent meldte fra til at skrive artikel om fistler og at billedet til forsiden sent i 
processen viste sig at have en opløsning, der var lidt i underkanten. 
 

2. Status Nyrenyt 3 2022 - september 

 
Nyrenyt 3 22, er i gang med at blive lavet. Vi tager en kort status og drøfter eventuelle udfordringer. 
 
Artikler i Nyrenyt 3 2022: 
 
TEMA: Transplantation 

• Udredning til transplantation – læge (2 sider) 

• Transplantation – det ville jeg gerne have vidst, 2 cases (2 sider) 

• Om aktivt fravalg, evt. reportage fra høring (1 side)  

• Myter om transplantation – ændres til donorhistorie (1 side) 
 
Andre artikler 

• Leder: Malene (1 side) - SKREVET 

https://us02web.zoom.us/j/81908043064
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• Kort Nyt (2 sider) 

• Pårørendefællesskaber (1 side) 

• Socialrådgiveren (1 side) 

• Lokalt i Nyreforeningen (2 sider) 

• Diætister om vægtøgning (2 sider)  

• Kommende kurser (1 side)  

• Bogomtale Gå godt – SKREVET (1/2 side) 

• Due Jensen annonce (½ side) 

• Transplantation gennem Niels Due Fonden (1,5 side) 

• Annonce for pneumokokvaccine 

• Rejser 

• Bagside: Booke feriehus i efterårsferie og jul 
 
 

Bilag: Layout for Nyrenyt 3 22 – september. 24 sider.  
 
Kommentarer og beslutninger: 
Der blev gjort status på næstkommende nummer af Nyrenyt (september), som har deadline 15. juni. Malene 
rykker Henrik Birn for hans artikel om udredning til transplantation. Artiklen om rejser skulle bl.a. indeholde 
en kort beretning fra den rejse, som lige har været afholdt, men det er usikkert om det når at komme ind til 
tiden. Alternativt skrives artiklen uden rejseberetning. 
 
 

3. Planlægning af Nyrenyt 4 2022 - december 

Vi skal beslutte hvilke artikler, der skal med i december-nummeret. Cirka 9 sider skal planlægges. 
 
Forslag til artikler i Nyrenyt 4 2022: 
 
TEMA??:  

• Forslag: Bryd ensomheden 

- Fra de unge – fx at være i dialyse som ung, vokset op med mor eller far som er nyresyg, Karsten 
og Karina om at være nyresyg og være søster til en nyresyg (2 sider) 

- Ensomhed, pt. Eller pårørendehistorie (Boris og Lis) om at være ene med sin sygdom og hvad skal 
man gøre for sådan nogen som dem. En ung fortæller om at føle sig ensom og giver gode råd 
(Pernille?/Laura?) 

- Interviewe Tina Marie Späth om deres tilbud for yngre nyresyge i Nordsjælland. 
- En psykolog der fortæller om metoder til at bryde ensomhed. 
- Fortælle om tilbud hvor man kan få støtte og sociale relationer gennem Nyreforeningen 

 

Andre artikler 

• Forslag: Vælg Klogt – vederlagsfri medicin udleveret tæt på bopæl (1 side) 

• Forslag: Vidste du det om SGLT-2 hæmmere og/eller Tobias Bomholt forskningsprojekt (diabetes efter 
transplantation) 

• Forslag: Nyresten – hvordan er stenene sammensat og hvordan kan den viden være med til at vi med 
tiden kan behandle ikke operativt (forsker) 

• Forslag: Bogomtale – hjertemeditationer til børn 
 

 
Faste artikler i Nyrenyt 3 2022: 
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• Leder 

• Kort Nyt: (2 sider) 

• Diætister (2 sider) 

• 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 4 22 – december 
 
 
Kommentarer og beslutning: 
Artiklerne for december-udgaven blev planlagt. Temaet i næste nummer er familier. I layoutplan ”Nyrenyt 4 
22” er de planlagte artikler noteret samt hvem der er ansvarlige for hvad. Til artiklerne med fortællinger fra 
familierne vil vi gerne lave videointerviews også, som kan blive udgivet som adventskalender i december.  
 

5. Eventuelt 

Kunne det være relevant med et skrivekursus? I så fald hvilken form, formål og deltagere. (Malene) 
 
Næste møde: Heldagsmøde 6. september i Middelfart 
 
Kommentarer og beslutning: 
 
Skrivekursus 
Malene skriver et udkast til indhold, målgruppe og form for et skrivekursus. Redaktionen kommenterer. 
Herefter er det tanken at spørge kursusudvalget om de kan hjælpe med at arrangere sådan et kursus. 
 
Heldagsmøde 
Vi holder heldagsmøde for redaktionen 6. september i Middelfart. Michael Rosenkvist lægger hus til. Mødet 
bliver et kombineret redaktionsmøde og planlægning af artikler og temaer til 2023. 
Har I nogen dagsordenspunkter til vores heldagsmøde bedes i sende dem til Maia mt@nyre.dk inden mandag 
d. 15. august. For eksempel noget I synes vi skal drøfte i redaktionen eller forslag til artikler og temaer til 
kommende udgaver. 

mailto:mt@nyre.dk

