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 Den 6. september 2022 
 

REFERAT 
 

Redaktionsmøde 
Tirsdag den 6. september 2022 kl. 9.30-13.45 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86898682199 

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

 
BILAG: 

• Layoutplan Nyrenyt 4 – 2022 (december) 

• Oversigt over artikelforslag og aftaler 

• Artikelforslag 1: Rygning og åreforkalkning (2,5 side) 

• Artikelforslag 2: Hvordan fungerer venteliste til en ny nyre? (1,5 side) 

• Artikelforslag 3: Medicin når man er transplanteret (1 side) 

• Artikelforslag 4: Træning og kreatinin (0,5 side) 

• Artikelforslag 5: Forventninger til at blive ’helbredt’ efter transplantation (1 side) 

 
DAGSORDEN 
Referat skrevet med grøn farve 
Kl. 9.30 

1. Velkomst og formål med dagen v. Malene Deele 
 
Malene bød velkommen og gennemgik dagens program. 

 
Kl. 9.40 

NYRENYT 3 OG 4 
2. Kort evaluering af Nyrenyt 3 2022 – september – Alle 

 
Der var følgende bemærkninger til Nyrenyt september: 

• Interessante artikler.  

• En god leder, der henviser videre til resten af indholdet.  

• Boris’ artikel kunne godt have været mere positiv. Det blev drøftet om vi skal gøre det tydeligere når 
en artikel ikke nødvendigvis er Nyreforeningens holdning. Obs i kolofonen bliver det skrevet at ”Kun 
artikler underskrevet af Landsformanden er udtryk for foreningens officielle holdning”. Forslag om at 
vi kunne have kontaktet hospitalet til en kommentar, og en mulighed for at svare på Boris’ kritik. 

• Artiklerne er ofte længere end aftalt. Det er derfor vigtigt at huske at fortælle skribenterne hvor 
mange anslag de har. På denne side kan man finde oplysninger om længde på artikler og antal anslag 
https://nyre.dk/redaktionen/   

• Nogle af de billeder vi modtager er i for lav opløsning. Det blev drøftet om vi kan få flere frivillige til at 
tage billeder? Er der for eksempel nogle i kredsene, som er gode til at tage billeder og som vi kan 
bruge. 

• Medlemmer skal i udgangspunktet altid interviewes.  
 

 

https://us02web.zoom.us/j/86898682199
https://nyre.dk/redaktionen/
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3. Status Nyrenyt 4 2022 – december – Alle 
Bilag: Layoutplan Nyrenyt 4 – 2022 (december) 

 
Der blev givet en status på hvor langt vi er med Nyrenyt til december. De fleste artikler er på plads eller i 
proces.  
 
Stine foreslog en artikel om ’Børn unge og sorg’ i forbindelse med familietemaet. Da dette nummer er 
planlagt, aftalte vi, at det er en artikel Stine kan arbejde videre med. Lige nu uden en specifik deadline. 
 
KL. 10.20 PAUSE 
 
KL. 10.30 

REDAKTIONENS ROLLE OG ARBEJDE 
4. Hvad er redaktionens rolle – Alle 
5. Hvordan arbejder reaktionen bedst – Alle 
6. Hvem gør hvad i redaktionen – Alle 

 
Vi gennemgik hvordan vi hver især ser vores rolle i redaktionen, og hvilke opgaver vi foretrækker at løse og 
synes at vi har kompetencer til. 
 
Redaktionen ser deres rolle, som dem der skaber de overordnede linjer, kommer med idéer til artikler og 
koordinerer kontakt til skribenter. Redaktionen skriver i mindre grad selv artikler, der skal derfor findes 
ressourcer udenfor redaktionen til at skrive artikler.  
 
Redaktionen blev opfordret til at hvis der er et emne, de brænder for at skrive om, så skal de endelig bare 
skrive, så vi kan have nogle artikler på lager til Nyrenyt.  
Husk at skrive gode idéer til artikler ned, og tag gerne fat i folk du tror kunne bidrage til en interessant artikel i 
Nyrenyt.  
 
KL. 11.30 
       REKRUTTERING 

7. Rekruttering af nye frivillige til redaktionen - Alle 
 
Redaktionen drøftede hvordan vi kan rekruttere flere frivillige til redaktionen. Der blev foreslået særlige 
interessefællesskaber, der melder ind med historier, men ikke nødvendigvis deltager ved redaktionsmøder. Fx 
en sportsredaktion, kostredaktion, forskningsredaktion etc. Vi starter op med at prøve at skabe et eller to 
fællesskaber for at få erfaringer med det. Malene vil undersøge muligheden for at sportsfællesskab. 
 
KL. 12.00 FROKOST 
 
KL. 12.30 

8. Planlægning af temaer og evt. hovedartikler i 2023 (bilag: oversigt over artikelforslag og aftaler) – Alle 
Bilag: Oversigt over artikelforslag og aftaler, 5 x artikelforslag 

Hovedartikler og temaer for 2023 blev drøftet og delvist planlagt, se oversigt ”artikelforslag”. 
 

9. Planlægning af diætisternes artikler i 2023 – Alle 
Inden slutningen af september skal vi sende forslag til diætisternes artikler, som vil blive fordelt ved 
diætisternes årsmøde. Der blev foreslået følgende emner ”den lille sult” om snacks og mellemmåltider, ”sluk 
tørsten i sommervarmen” om væske, væskebegrænsning og læskedrikke, ”tilbehør og dressinger” samt 
”kager og bagværk”. Maia sender forslagene til diætisterne. 
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10. Aftale med FS Nefro – Alle 
Dette punkt nåede vi ikke at drøfte. Det handler om vores samarbejde med FS Nefro hvor vi har aftalt fire 
artikler om året fra sygeplejerskerne. Hvordan sikrer vi at patient- og pårørendeperspektivet er til stede og at 
artiklerne er relevante for vores medlemmer. Tages op ved næste møde. 
 

11. Redaktionsmøder 2023 - Alle 
 
Redaktionen var enige om at redaktionsmøderne godt kan være om formiddagen i stedet for sen 
eftermiddag. Cille havde et ønske om at undgå første tirsdag i måneden.  
 
 
KL. 13.30 
NÆSTE SKRIDT 

12. Hvad gør vi herfra? - Alle 
13. Hvem gør hvad? - Alle 
14. Eventuelt 

 
KL. 13.45 AFSLUTNING 
 


