
   
 
 

 

Referat 

Pårørendeudvalgsmøde  

Mandag d. 13. juni 2022 kl. 18.30 – 19.30 på Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89303287623 

 

 

Til stede: Karen-Marie Riis, Karin Teller, Karin Wermuth, Berit Roed, Michael Rosenkvist, Jette Thaarup 

Afbud: Karin Wermuth 

Sekretær: Karen Bangert 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Opfølgning på sidste møde i Pårørendeudvalget 

3. Årshjul og rollefordeling i udvalget  

4. Næste møder 

5. Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling 

Dagsordenen til mødet fremgår ovenfor. 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget godkender dagsordenen og kommer med eventuelle tilføjelser, hvis det 

ønskes. 

Beslutning 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Opfølgning på sidste møde i Pårørendeudvalget 

Sagsfremstilling 

Udvalget følger op på emner fra sidste møde i Pårørendeudvalget – der gives status på følgende:  

• Orientering om seneste nyt i arbejdsgruppe 3 – Pårørendeinitiativet v. Michael 

• Orientering om projekt Pårørendefællesskaber v. Karen Bangert 

• Webinarer – indkomne forslag fra Pårørendeudvalget v. Karen Bangert og Berit Roed 

• Orientering om skriv ved Pårørendepolitik i Rigshospitalets Hæmodialyse v. Michael 

Indstilling 

Det indstilles til en kort opfølgning siden sidst 

Beslutning 

• Orientering fra Arbejdsgruppe 3 – Pårørendeinitiativet:  

Pårørendeinitiativet har tidligere givet Høringssvar vedr. Omsorgsorlov. Pårørendeinitiativet har senest 

holdt møde d. 3. juni. Initiativet kunne konstatere en lille succes: Pårørendeinitiativet er kommet på 

landkortet og har blandt andet modtaget lovforslaget vedr. Omsorgsdage, som blev stilet fra 

Ministeren til Pårørendeinitiativet. Derudover er dokumentationskravet for at få fri fra arbejde blevet 

lempet, hvilket var et af Pårørendeinitiativets punkter i Høringssvaret til Beskæftigelsesministeren. Dog 

er alle andre forslag og indsigelser blevet overhørt. De nye regler bygger næsten udelukkende på et 

forståelsespapir lavet af arbejdsmarkedets parter, hvilket er problematisk. Initiativet tager nu kontakt 

til fagbevægelsen og arbejdsgiverforeningen til at tage bemærkninger om omsorgsdage alvorligt når de 

kommer til overenskomstforhandlingerne. 

 



   
 

Derudover er der nyt vedr. pasnings- og plejeorlovsordningen og nærtståendes muligheder for nærvær 

med døende, som dør uden for hjemmet. Arbejdsgruppen planlægger et modsvar til 

sundhedsministeriets rapport omhandlende problematikker omkring dette, da rapporten kun inddrager 

ganske få pårørende. De har interviewet 10 pårørende kontra de har kontaktet 5000 virksomheder 

(med en svarrate på 45%). Det finder arbejdsgruppen problematisk, og gruppen arbejder derfor på at 

finde et stort antal cases og lave en survey. 

• Orientering om Pårørendefællesskaber: Nyreforeningens ambassadører og medlemmer har fået 

tilsendt nyhedsbrev med information om de 7 Pårørendefælleskaber som starter op i august. 

Der er planlagt et webinar i starten af august. Webinaret indeholder information om 

Pårørendefællesskaber og der skal inviteres en oplægsholder, som kan tiltrække nogle deltagere i 

webinaret. Mulige oplægsholdere kan findes fx gennem foreningen ’Pårørende i Danmark’. Emnet 

kunne være ’Hvordan får jeg min hverdag til at fungere som pårørende’. 

 

• Webinarer og kurser: På mødet kom udvalget med input til mulige oplægsholdere til fx webinar eller 

temadag/kursus: 

o Livssamtaler (Etisk råd anbefaler Livssamtaler for pårørende og patienter – om fx den 

sidste tid) 

o ’Når livet går i stykker’ – ved sygehuspræst Maibrit fra Ålborg Sygehus 

o Levende donation – hvem skal vi gå til og hvordan 

 

• Orientering om skriv vedr. Pårørendepolitik på Rigshospitalet: Michael Rosenkvist sender et udkast 

rundt, som udvalget bedes kommentere på. 

 

3. Årshjul og rollefordeling i udvalget v/ Karen-Marie 

Sagsfremstilling 
Udvalget har på et tidligere møde besluttet, at hele udvalget skal bidrage med dagsordenpunkter til 
møderne og til udvalgte opgaver.  
Med udgangspunkt i udvalgets målsætninger samt et årshjul kunne udvalget fx fordele ansvarsområder 
efter de sager, udvalget har valgt at arbejde med i 2022. 
 
Udvalget blev enig om, at arbejde videre med målsætninger samt et årshjul/handleplan. Af 

handleplanen fremgår hvem der har ansvar for hvilket område. Det blev besluttet, at handleplanen 

gennemarbejdes ved førstkommende fysiske udvalgsmøde.  

Indstilling 

Da det har vist sig at være svært at finde en dato for et fysisk møde før engang i efteråret/vinteren 

indstilles det til, at udvalget allerede nu arbejder videre med målsætninger samt et årshjul/handleplan 

og fordeler opgaver/roller imellem sig. 

Beslutning 

Udvalget blev enig om at udarbejde en handleplan med rød tråd mellem udvalgets målsætninger og 

opgaver. Michael, Jette og Karen mødes i august for at sætte målsætninger op i foreningens 

strategiskabelon.  

Udvalget aftalte et fysisk møde i september, hvor der bl.a. vil blive udarbejdet en handleplan. 



   
 

 

4. Næste møder 

Sagsfremstilling 

Udvalgets medlemmer ønsker flere korte møder á ca. 1 times varighed hvor kun enkelte punkter bliver 

behandlet. Udvalget blev enig om at mødes én gang pr. måned. Det var ikke muligt at finde en fast 

ugedag. Udvalget ønsker 1-2 fysiske møder om året – gerne på en hverdag fra kl. 11-15.  

Indstilling 

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

holde møde i resten af 2022. 

Beslutning 

Næste online-møde på Zoom finder sted d. 15. august kl. 17.30-19.00. På dette møde følger udvalget 

op på nuværende aktiviteter og planlægger det fysiske møde i september. 

Næste fysiske møde finder sted i Middelfart hos Michael Rosenkvist d. 15. september kl. 11-15. 

 

5. Evt. 

Sagsfremstilling 

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

 

Indstilling 

Ingen indstilling 

 


