Tidslinje for proces omkring den midlertidige flytning af neurologisk afsnit fra geriatrisk afsnit G1 til
mavetarmmedicinsk afsnit:
Torsdag den 14. juni

Neurologisk afsnits afdelingssygeplejerske skriver i en mail, at hun gerne vil kontaktes og
ledende oversygeplejerske Anne Grethe kontakter hende samme dag. Her orienterer hun
om, at der er tilkommet nye udfordringer i fremmødet for personalet. En sygeplejerske, der
skulle vende tilbage fra barsel har sagt op, og en anden sygeplejerske har været impliceret i
et trafikuheld og forventes ikke tilbage foreløbig. De 2 tilbageværende erfarne sygeplejersker er ved at være lidt slidte, men vurderingen fra afsnittet er, at det forventeligt kan løses
sammen med geriatrien og ved hjælp af vikarbureauerne henover sommeren. Der er ansat 4
nye sygeplejerske frem til august måned, men disse er alle nyuddannede eller næsten nyuddannede uden særlig neurologisk erfaring.
Torsdag den 21. juni

Neurologisk afsnits afdelingssygeplejerske kontakter ledende oversygeplejerske og oplyser,
at vikarbureauerne alligevel ikke kan hjælpe. Dette giver en yderst vanskelig situation. De to
erfarne neurologiske sygeplejersker er hhv. souschef og udviklingssygeplejerske i afsnittet.
De oplever mange uvarslede dobbeltvagter pga. de manglende muligheder for at få vikardækning.
Neurologisk afsnits senge ligger sammen med Geriatrisk afsnit G1’s 16 senge. Geriatrisk
afdeling kan ikke hjælpe på pludseligt opståede situation, da deres afdelingssygeplejerske
vurderer, at de er for få sygeplejersker til at kunne hjælpe det neurologiske afsnit, og at de
heller har ikke de nødvendige kompetencer til de akut dårlige neurologiske patienter. Dette
giver en yderst kritisk situation for de neurologiske patienters sikkerhed og arbejdsmiljøet
for det tilbageværende personale. Desuden er ikke muligt at efterleve kravene omkring
arbejdstid og hviletid for det tilbageværende sygeplejepersonale.
Fredag den 22. juni

Fredag morgen meddeler neurologisk afsnits afdelingssygeplejerske, at hun ikke kan dække
vagterne i weekenden med de vikarer og de få faste sygeplejersker, der er til rådighed.

1

Afdelingsledelsen drøfter de mulige løsninger, der kan iværksættes hurtigt og midlertidigt,
da situationen er kritisk, og en sommerferie for alle står for døren.
Helt akut løses weekendens udfordring ved at geriatriske sygeplejersker pålægges opgaven,
men det er ikke en holdbar løsning.
Afdelingsledelsen diskuterer de umiddelbare, midlertidige løsningsmodeller, og der ses to
muligheder:

1. Lukning af de neurologiske senge. Derved vil specialet neurologi stort set lukkes i NSR Sygehuse. Det vil medføre store udfordringer i forhold til den planlagte opbygning af neurologi –
og måske umuliggøre denne plan inden for en realistisk tidshorisont.
2. Sammenlægning af de neurologiske senge med de mavetarmmedicinske senge i en fælles
afdelingsledelse med 2 afdelingssygeplejerske (en fra hvert speciale). Dette skal fungere
som en midlertidig løsning indtil der er ansat og uddannet det nødvendige personale for at
kunne drive et selvstændigt neurologisk afsnit. Denne model bevarer de neurologiske senge,
bevarer samtlige stillinger i neurologisk og mavetarmmedicinsk afsnit og plejepersonalets
referenceforhold. Dette vil også sikre overholdelse af arbejdstidsbestemmelser for især
sygeplejerskerne.

Afdelingsledelsen kontakter SL og mødes samme dag med kontaktdirektør og forelægger
løsningsmulighederne. Der er brug for og pligt til hurtig handling af hensyn til patienternes
sikkerhed og personalets arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.
Neurologisk Afdeling i Slagelse arbejder under påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og
der er derfor ekstra opmærksomhed på afdelingen både herfra, men også fra Region
Sjællands side. Der er et samtidigt ønske om at den neurologiske funktion skal udbygges og
der arbejdes efter en plan for at få ophævet disse påbud fra STPS. Det er også af den grund
yderst vigtigt, der er fokus på patienter og personalet i den opståede situation.
Afdelingsledelsen foreslår løsning nr. 2 for at bevare de neurologiske senge. Samtidig giver
denne løsning ikke en reduktion af det samlede antal senge i Medicinsk afdeling 1 + 3, men
en omfordeling af 4 senge fra mavetarmmedicin til geriatri.
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Da der er behov for hurtig effektuering herefter meldes beslutningen via mail ud til alle
medarbejdere samme dag i både Medicin 1 og Medicin 3.
Formanden for MED i både Medicin 1 og Medicin 3 (Anne Grethe Larsen) går på ferie og de
to ledende overlæger (Lene Marie Isaksen og Benedikte Wanscher) overtager den følgende
proces i forhold til MED og effektuering af beslutningerne.
Onsdag den 27. juni

Næstformanden i MED i Medicin 3 sender mail til sygehusledelsen omkring den udmeldte
flytning af de neurologiske senge. Denne indeholder en række bemærkninger til den udmeldte beslutning.
Næstformanden i MED i Medicin 3 skriver mail til afdelingsledelsen, at medarbejdersiden i
MED-udvalget ikke mener, at MED-aftalens §6 og §7 er opfyldt.
I Medicin 1 er formanden (ledende oversygeplejerske) og næstformanden for MED på ferie,
hvorfor ledende overlæge (Lene Marie Isaksen) aftaler med sygehusledelsen at vente med
afholdelse af MED-udvalgsmøde til næstformanden er tilbage fra ferie.
Fredag den 29. juni

Der indkaldes til ekstraordinært MED-udvalgsmøde i Medicin 3 til afholdelse mandag den 2.
juli. Dato aftalt mellem afdelingsledelsen og næstformanden i MED.
Mandag den 2. juli

Ekstraordinært MED-udvalgsmøde i Medicin 3. I dette møde kommer der ikke andre løsningsforslag fra MED-udvalgets medlemmer og derved ikke noget der giver anledning til ændring af den valgte strategi. Det pointeres fortsat, at der er tale om en midlertidig løsning i
forbindelse med denne sammenlægning. SL orienteres mundtligt af afdelingsledelsen om
MED-udvalgsmødet umiddelbart efter mødet.
Onsdag den 4. juli

Afdelingsledelsen får sygehusledelsens fortsatte opbakning til at igangsætte flytningen de
neurologiske senge. Sengene flyttes fra geriatrisk sengeafsnit til mavetarmmedicinsk afsnit.
Der lukkes 4 mavetarmmedicinske senge og åbnes 4 geriatriske senge, hvorved det
medicinske sengeantal er uændret samlet set.
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Næstformanden for MED i Medicin 1 er tilbage fra ferie. Der aftales indkaldes til MED-udvalgsmøde i Medicin 1 til den 9. juli.
Mandag den 9. juli

Ekstraordinært MED-møde i Medicin 1
Fredag den 27. juli

Ekstraordinært opfølgende MED-møde i Medicin 1
Mandag 30. juli

Ekstraordinært opfølgende MED-møde i Medicin 3
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