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NYHEDSBREV  HPN-FORENINGEN 
Nr. 1/2020 

FORÅRSHILSEN FRA FORMANDEN 

”Hold fast hvor giver det mening!” Det var mine tanker efter en 
længere telefonsnak med en pårørende til en ny HPN-patient i det 
midtjyske.  

Jeg bliver altid fyldt med taknemmelighed over, hvor stor en forskel HPN-

foreningen gør i forhold til både nye og erfarne medlemmer! Vi er så lille en 

gruppe patienter, at det er svært at orientere sig på egen hånd; men sammen 

har vi en fælles stemme. En stemme om håb og opmuntring til nye HPN-

patienter. En stemme, som kan oplyse og informere til sundhedspersonale og 

-ledelser rundt omkring; og en stemme som kan insistere på god og 

kvalificeret behandling på de forskellige centre i Danmark. 

Jeg håber, at alle er kommet godt igennem corona-tiden indtil nu. Vi skal nok 

bruge noget tid på at vende os til en ”ny normal”. Her er det passende at 

citere et lille skilt, som jeg har stående ved min HPN-arbejdsplads: 

 » Du kan ikke stoppe bølgerne, men du kan lære 

at surfe” 

Jeg GLÆDER mig til vi igen kan afholde patientaftner og patient 

eftermiddage… Mon ikke det kan lade sig gøre senest til efteråret 😊 

Medlemskab i HPN-foreningen – fast klumme 

Hvorfor skal jeg betale for medlemskab i foreningen? 

For at vi kan tilbyde relevante og nære arrangementer for HPN-foreningens 

medlemmer, samt drive foreningen med blandt andet hjemmeside og 

medlemsportal, har vi brug for at medlemmerne betaler for medlemskabet. 

Hvordan kan jeg bidrage til foreningen? 

Vi vil rigtigt gerne høre hvad du synes foreningen kan gøre for dig, da vi 

mener at dialog med medlemmerne, skaber den stærkeste patientforening. 

Skriv meget gerne til bestyrelsen på info@hpn.dk med forslag til f.eks. oplæg 

på patientaften, medlemstilbud og øvrige arrangementer. 

Kontakt os: 
Landsforening for Brugere af Hjemmeparenteral Ernæring 
Mail: info@hpn.dk 

Web: www.hpn.dk 

Medlemsportal: https://2872.foreninglet.dk 

 CVR: 37257559 

 

COVID-19 FORÅR 

Corona-virus har sat sit præg 

på hele verdens dagsorden, og 

har også haft betydning for 

HPN-foreningen. Vi har 

blandt andet måtte aflyse 

forårets Patient-aften og det 

har heller ikke været muligt at 

afholde frivillig-

arrangementer for 

Rigshospitalet nye HPN-

patienter, sådan som vi plejer. 

Generalforsamlingen er vi 

desværre også nødt til at 

udskyde. Læs mere om dette i 

nyhedsbrevet. 

 

 

  

Mellemmåltid på altanen 

mailto:info@hpn.dk
http://www.hpn.dk/
https://2872.foreninglet.dk/
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AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING 2020 

På grund af Corona virus og forsamlingsforbuddet udstedt af Sundhedsstyrelsen, 

er vi nødsaget til at udskyde generalforsamlingen. For nuværende er det 

usikkert, om vi får mulighed for at afholde generalforsamlingen med fysisk 

tilstedeværelse i indeværende år. Dette får vi forhåbentligt en afklaring på, i 

løbet af juni/juli. Alternativt kan det blive nødvendigt at afholde 

generalforsamlingen virtuelt, altså via computer/tablets eller mobiltelefon. 

Såfremt det bliver en digital løsning, vil vi sørge for at vejlede jer i god tid inden 

generalforsamlingen. 

I bestyrelsen har vi dog været nødsaget til at omrokere. Kirsten Frost og Susanne 

Petersen er trådt ud af bestyrelsen og bestyrelsesmedlem Kaspar B. Sørensen 

har overtaget posten som kasserer efter Kirsten. Suppleant Liselotte Agerskov 

ønsker at forblive suppleanter. Til gengæld har tidligere bestyrelsesmedlem og 

særdeles rejseaktive Henning A. Hansen meldt ud, at han ønsker at genopstille 

til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. Henning er en stor 

ressource for foreningen og bestyrelsen, og vi har derfor inviteret Henning med 

på bestyrelsesmøderne som ressourceperson fra og med maj, indtil vi kan 

afholde valg ved generalforsamling.  

  HVORDAN HAR DU DET? 

HPN-foreningens bestyrelse vil gerne høre din fortælling om, hvordan du og evt. 

din familie har klaret corona-krisen indtil nu. Har du ændret på dine rutiner? 

Har du gode råd du kan give videre til andre medlemmer af foreningen? Skriv til 

hpnforening@gmail.com med din inspirerende fortælling og gerne et foto vi må 

dele. 

 

NY HJEMMESIDE UNDER KONSTRUKTION 

   I bestyrelsen arbejder vi på at få den nye hjemmeside klar til publicering.    

Hjemmesiden vil stadigt være at finde på hpn.dk, men i et nyt og mere 

interaktivt design. Det tager ret lang tid at flytte en hjemmesiden når man er 

henholdsvis præst og sygeplejerske, men vi er snart i mål 😊 Hold derfor godt 

øje med hpn.dk.  

 

Malaga 4.-11. Oktober 2020

 
 

Skal du med til sol og varme? 
Efteråret rejse er planlagt til Spanien, 
nærmere bestemt Malaga, Torremolinos 4.-
11. oktober 2020. Corona-virus er afgørende 
for om rejsen kan gennemføres, men indtil 
videre har Henning A. Hansen planer om at 
gennemføre turen. 10 har allerede tilmeldt 
sig, vil du også med? Så skriv til Henning på  
henning.hansen@dagrofa.dk 
 
 
 
 
Medlemsfoto. Send gerne dit bud på næste foto 

 

 

 

KALENDER 2020 

27/5: Bestyrelsesmøde, virtuelt 

1/6 (ca): Lancering af ny 
hjemmeside  

24/6: BestyrelsesmødH 

Sep/okt: Generalforsamling 

4/10: HPN-Rejse til Malaga 

 

 

RÅDGIVNING  

Foreningens særlige 

ressourcepersoner tilbyder 

rådgivning om livet med 

HPN.   

Se telefonnumre og tilbud 

om øvrig rådgivning på 

hjemmeside her 

 

mailto:hpnforening@gmail.com
https://hpn.dk/index.php/kontakt-os/radgivning

