Referat

Ekstraordinært møde i MED-udvalget
Medicin 3,
Næstved og Slagelse sygehuse
Mandag den 30. juli 2018
Kl. 14.00 – 14.45
Konferencelokale
Indgang 2 F, 4200 Slagelse

1

______________________________________________________________
INDHOLDSFORTEGNELSE
______________________________________________________________
Indhold
1. Opfølgende ekstraordinært møde efter flytning af de neurologiske senge
til det mavetarmmedicinske sengeafsnit.
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Opfølgende ekstraordinært møde efter flytning af de neurologiske senge
til det mavetarmmedicinske sengeafsnit.
Brigitte fortæller, at alle gør en kæmpe indsats og neurologien er blevet taget rigtig
godt i mod hos mave- og tarm personalet. Der er en god dialog og et godt
samarbejde.
D. 25/7 blev der afholdt et fælles personalemøde for neu og mave/tarm personalet.
Mødet var meget positivt og der er allerede nu igangsat undervisning af begge
specialer. Stemningen er god og fællesskabet er godt.
Social- og Sundhedsassistenterne i begge specialer er meget dygtige, kompetente
medarbejdere, og de gør også en stor indsats med, at få hverdagens opgaver løst.
I hvert afsnit er der forskellige arbejdsgange med de praktiske opgaver, men det
håndteres godt. Arbejdsgangene drøftes mhp at finde fælles. Dog føler neurologien
sig ikke helt hørt. De føler sig lidt som vikarer og dette er en tung følelse. Dette er
alle enige om at arbejde videre med, så begge specialer kan opleve sig anerkendt.
Personalet spørger ind til tidsperspektiv for sammenlægningen.
Anne Grethe gentager med streg under, at det er en midlertidig løsning pga en
kritisk situation, som der var pligt til at handle på. Så snart sygehusledelsen og
afdelingsledelsen er tilbage fra ferie sætter man sig sammen og skitserer en plan.
Personalet spørger ind til om der er grund til bekymring for, at man ved ansættelse
af flere personaler, så vil være for mange.
Anne Grethe oplyser, at der er ingen grund til bekymring. Det har hele tiden været
en del af planen, at afsnittet vil have fremmøde af flere personaler ifht sengene og
det er til oplæring og introduktion af nye sygeplejersker. Der er aktuelt fire
nystartede/nyuddannede sygeplejersker i Neurologien og der gøres en ekstra
indsats med bl.a. samtaler og undervisning for fastholdelse disse og kommende nye
sygeplejersker.
Der vil i en given periode være mere overskud og ressourcer på personalet i begge
specialer. Det ekstra personale gør, at alle personaler bliver godt introduceret samt
får en god oplæring af begge specialer.
Mødet afsluttes og personalet fortæller, at beslutningen om flytningen af
Neurologien til Mave- og tarmafsnittet skulle trækkes tilbage indenfor en måned.
Da beslutningen ikke trækkes tilbage er MED-aftalen ikke overholdt. Jf. §20
indsendes der brev til formanden for MED-Hovedudvalg med anmodning om
punktet kommer til drøftelse i MED-Hovedudvalget.
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