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 Den 13. december 2022 
 

DAGSORDEN 
 

Redaktionsmøde 
Tirsdag den 13. december 2022 kl. 10-12 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86118203600 

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

 
BILAG: 

• Layoutplan Nyrenyt 1 – 2023 (marts) 

• Layoutplan Nyrenyt 2 – 2023 (juni) 

• Forslag til mødedatoer 

 
DAGSORDEN 

1. Kort evaluering af Nyrenyt 4 2022 (December) – Alle  
 
Redaktionen drøftede det nyligt udkomne Nyrenyt december. Der var følgende kommentarer til 
magasinet 
Indhold – God sammenhæng mellem artiklerne i familietemaet. Hanne Agerskovs artikel omkransede 
fint de øvrige historier. Hanne Agerskovs artikel var meget overordnet, det blev foreslået at bede 
hende gå i dybden med nogle af tematikkerne i et fremtidigt Nyrenyt. Generelt rigtig fint sprog i 
artiklerne, som er lige til og ikke for svært at læse. 
Layout – Flot og gennemført layout. Forsidebilledet ser lidt grynet ud, det blev foreslået at bruge 
mere tid på at finde et godt billede til forsiden. 
 

2. Orientering – samarbejdsaftale med diætisterne – Maia  
 
Samarbejdsaftalen med diætisterne er blevet opdateret. Maia orienterede om indhold og ændringer 
herunder at diætisterne ikke længere laver beregninger til opskrifterne, men angiver hvilken 
patientgruppe opskriften er egnet til.  
 

3. Orientering – nye kræfter til redaktionen – Malene  
 
Malene orienterede om at vi vil arbejde på at få flere frivillige ind i redaktionen, for at gøre 
redaktionen mere robust ved at have flere medlemmer. Vi har også fået kontakt til en freelance-
journalist, som kan hjælpe med noget af skrivearbejdet i det nye år. Vi tog også en status på 
redaktionens nuværende medlemmer og deres planer ift. arbejdet i redaktionen. Michael R. ønsker at 
blive i redaktionen i 2023. Gunner vil gerne blive i redaktionen til vi har fået nye frivillige med. 

 
4. Status og planlægning af Nyrenyt 1 2023 (Marts) – Alle  

Bilag: Layoutplan Nyrenyt 1 – 2023 (marts) 
 
Indholdet af Nyrenyt 1, 2023 blev drøftet. Se opdateret layoutplan. 
 

5. Status og planlægning af Nyrenyt 2 2023 (Juni) – Alle  

https://us02web.zoom.us/j/86118203600
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Bilag: Layoutplan Nyrenyt 2 – 2023 (juni) 
 
Indholdet af Nyrenyt 2, 2023 blev drøftet. Se opdateret layoutplan. 
 

6. Redaktionsmøder 2023 – Alle  
Bilag: Forslag til mødedatoer 
 
Det blev foreslået at mødedatoer i 2023 falder på den anden tirsdag i den måned Nyrenyt udkommer. 
Det blev godkendt af de tilstedeværende redaktionsmedlemmer. Tidspunktet på dagen er enten 
formiddag eller eftermiddag, da der forventeligt skal komme nye frivillige til, afhænger tidspunktet på 
dagen også af dem. Maia spørger de resterende redaktionsmedlemmer om hvilket tidspunkt på 
dagen, de foretrækker at redaktionsmøderne afholdes. Maia indkalder til redaktionsmøder i 2023.  
 

7. Aftale med FS Nefro – Alle  
 

Redaktionen drøftede hvordan vi får et godt samarbejde med FS Nefro (de nefrologiske 
sygeplejersker) ift. at levere artikler til os. Artiklerne skal være skrevet til patienter og pårørende.  
Malene skriver til Karina Bruun med en opdateret skriveguide og opfordring til at huske 
patientperspektivet i de artikler, som der skrives.  
 

8. Eventuelt 
 
 
 
 


