
   
 
 

 

Referat 

Pårørendeudvalgsmøde  

Onsdag d. 9. november 2022 kl. 18.30-20.00 

Sted: Zoom 

 

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

Sekretær: Karen Bangert  

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Siden sidst 

3. Valg af repræsentanter for Pårørendeudvalget 2023 

4. Samarbejde mellem Pårørendeudvalget og NFBU 

5. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling 

Dagsordenen til mødet fremgår nedenfor. 

Indstilling 

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

ønskes. 

Beslutning 

Dagsordenen blev godkendt af udvalget 

2. Opfølgning på sidste møde i Pårørendeudvalget og siden sidst 

Sagsfremstilling 

Udvalget følger op på emner fra sidste møde i Pårørendeudvalget og hvad der er sket siden sidst. 

Indstilling 

Det indstilles til en kort opfølgning siden sidst: 

• Hvad bidrager pårørendekonsulenter med? 

• Anbefalinger til en Pårørendepolitik 

• Medlems-kursus i Nyreforeningen 

• Status på Pårørendefællesskaber 

Beslutning 

Vedr. Pårørendekonsulenter: Karen-Marie og Karen har udarbejdet en tekst om 

Pårørendekonsulenters tilbud i kommuner. Teksten blev godkendt af udvalget. Teksten vil indgå i 

kommende pårørendepjecer og på Nyreforeningens hjemmeside. 

Pårørendeinitiativet har udarbejdet en liste over pårørendetilbud, herunder pårørendekonsulenter i 

alle landets kommuner. Listen er fra 2021. Karen kontakter initiativet mht. næste opdatering af listen 

og tilbyder Nyreforeningens hjælp i forbindelse med dette arbejde. 

Vedr. Pårørendepolitik: Udvalget vil i starten af 2023 udarbejde Nyreforeningens anbefalinger til en 

Pårørendepolitik til regioner og hospitaler. Udvalget opfordres til, at kontakte samarbejdspartnere på 

hospitaler og indsamle eksisterende pårørendepolitikker. Eksempler på Pårørendepolitikker sendes til 

Karen.  

Vedr. Medlemskursus: Medlemskurset gik rigtig fint og der var flere yngre medlemmer med i forhold til 

sidste år. Ligeledes var der mange pårørende til stede og der var gode snakke blandt deltagerne, både 

på ’walk and talk’ turen og i de to pårørendegrupper, som Berit og Karin var tovholdere for. Derudover 

blev Berit interviewet omkring sin rolle og situation som pårørende. 



   
 

Vedr. Pårørendefællesskaber: Deltagertallet stiger stødt og der afholdes flere møder i de forskellige 

fællesskaber i november og enkelte i december. Der er lige nu ved at blive produceret små 

’reklamefilm’, hvor værterne fortæller om fællesskaberne. Filmene bliver offentliggjort i starten af det 

nye år, når der igen for alvor kommer gang i fællesskaberne efter en julepause. Det overvejes ligeledes 

om vi skal afholde endnu et webinar for pårørende, som skal være et tilbud ud over de temadage, som 

holdes ude i regionerne/fællesskaberne. 

 

3. Pårørendeudvalget – valg af repræsentanter i 2023 

Sagsfremstilling 
I Pårørendeudvalget er fire medlemmer på valg i 2023: Karen Marie Riis, Michael Rosenkvist, Karin 
Teller, Berit Roed 
 
Karin Wermuth: valgt den 29. januar 2022  
Jette Thaarup: valgt den 29. januar 2022 
Karen Marie Riis (formand): valgt 16. januar 2021 
Michael Rosenkvist: valgt den 16. januar 2021 
Karin Rønnau Teller: valgt den 16. januar 2021 
Berit Roed: valgt den 16. januar 2021 
 
Indstilling 

Det indstilles til, at Pårørendeudvalgets medlemmer overvejer, hvorvidt de ønsker at genopstille. Valg 

til udvalg sker på HB mødet d. 28. januar 2023. 

Beslutning 

Karen Marie Riis (formand): genopstiller ikke 
Michael Rosenkvist: stiller op til formand 
Karin Rønnau Teller: genopstiller 
Berit Roed: genopstiller (medmindre et nyt medlem ønsker at træde ind i stedet) 
 
Efter mange år som formand for Pårørendeudvalget trækker Karen-Marie sig fra udvalget. Michael 

Rosenkvist stiller som formandskandidat.  

Note: Karin Wermuth har efter mødet meddelt, at hun, efter mange år i udvalget, ønsker at trække sig 

fra udvalget. 

Dermed vil der være en ledig plads i udvalget, som skal besættes. Ligeledes er der plads til, at flere kan 

deltage i udvalget, som udvalgsmedlem eller medlem af en arbejdsgruppe. 

4. Samarbejde mellem NFBU og Pårørendeudvalget – kl. 19.15-20.00 

Sagsfremstilling 

Henrik Rasmussen, 2. næstformand af Nyreforeningen, med ansvar for børn og unge, har henvendt sig 

til Pårørendeudvalget med henblik på at drøfte snitflader mellem udvalget og arbejdsgruppen NFBU 

(Nyreforeningen børn og unge), herunder: 

1. Samarbejde om tilbud der også har interesse for unge pårørende mellem 18-30 år. 



   
 

2. Hvordan sikre vi, at børn og unge som pårørende tænkes ind i pårørendestrategien? 

3. Hvordan og på hvilke områder ser pårørendeudvalget et samarbejde på tværs med NFBU og 2. 

næstformand. 

Indstilling 

Det indstilles til, at Henrik Rasmussen og Pårørendeudvalget drøfter hvilke områder de har til fælles og 

hvordan der kan samarbejdes på børne- og ungeområdet. 

Beslutning 

Vedr. 1 Samarbejde om tilbud der også har interesse for unge pårørende mellem 18-30 år: 

Pårørendeudvalget er meget positivt overfor et samarbejde og styrket fokus på den yngre målgruppe. 

Bl.a. arbejdes der på, at der oprettes et fællesskab for yngre pårørende. Her vil NFBU bidrage evt. som 

deltager og til at synliggøre et sådant tilbud.  

Vedr. 2. Hvordan sikre vi, at børn og unge som pårørende tænkes ind i pårørendestrategien?: 

Pårørendeudvalget strategi inkluderer pårørende i alle aldre. I forbindelse med konkretet aktiviteter, 

som er indskrevet i udvalgets handleplan, vil udvalget indtænkte børn og unge hvor det er relevant.  

Vedr. 3 Hvordan og på hvilke områder ser pårørendeudvalget et samarbejde på tværs med NFBU og 

2. næstformand. 

I udvalgets arbejde omkring information om Pårørendekonsulenter i kommuner og Pårørendepolitikker 

til hospitaler, vil Pårørendeudvalget inddrage NFBU, og derigennem sikre, at børn og unge tænkes med 

i disse informationsmaterialer. 

NFBU er ved at få lavet et særligt afsnit om unge pårørende på Nyreforeningens hjemmeside. Når de 

første afsnit er skrevet og evt. oprettet, vil Pårørendeudvalget gerne komme med input og tilføjelser. 

Udvalget er åbent for, sammen med NFBU, at holde fx en temadag særligt for unge pårørende.  

 

5. Evt. 

Sagsfremstilling 

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

Beslutning 

Der var ingen punkter under eventuelt.  

Næste møde i Pårørendeudvalget holdes i Holstebro den 24. januar 2023 

 


