DET HANDLER OM TRYGHED

Vær med �l at påvirke
pa�entsikkerheden i Region Sjælland
Din viden er vig�g
I Region Sjælland fokuserer vi på at skabe sikre overgange og kon�nuitet i pleje og behandling
mellem afdelinger og sektorer.
Vi ønsker at udvikle gode pa�en�orløb, som er præget af et samarbejde med pa�enter i pleje
og behandling og deres pårørende, som kan bidrage med vig�g viden. Denne viden er gavnlig
for at understø�e, at pa�entens møde med sundhedsvæsenet bliver �lre�elagt så trygt og
sikkert som muligt.
Vores vision er at skabe pa�en�orløb, der �lgodeser individuelle behov og inddrager pa�entens
værdier i beslutningsprocessen.

Nyt Pa�ent- og pårørendepanel

Vi opre�er et nyt Pa�ent- og pårørendepanel med deltagere, der har lyst �l at bidrage med viden,
erfaringer og holdninger. Vi ønsker, at panelet skal fungere som et talerør for dem, hvis stemme ellers
ikke er tydelig. Panelet skal eksistere i en årrække, men deltagelse kan for den enkelte deltager være
for en begrænset periode. Paneldeltagerne vil blive udski�et løbende, for at inddrage så mange som
muligt og for at aﬂaste den enkelte deltager.
Deltagerkriterier
Er du over 65 år med to eller ﬂere kroniske sygdomme, og har du erfaring med indlæggelse på forskellige afdelinger med behandling og pleje både i og uden for sygehusvæsenet? Så er det dig og dine
pårørende, vi søger �l panelet.
Temaer
Vi kommer �l at drø�e temaer som tryghed, sikkerhed, medinddragelse og overgange mellem afdelinger og sektorer. Derudover vil vi drø�e hvilke oplevelser, der kny�er sig �l temaerne fra et pa�entog pårørende synspunkt og hvilke spørgsmål �l kommende forskning oplevelserne rejser.
Panelets primær opgave
Panelets primære opgave bliver at inspirere �l design og gennemførelse af kommende forskningsprojekter, der fokuserer på pa�en�nddragelse og nye forskningsspørgsmål i pa�entsikkerhed.
Desuden skal panelet deba�ere forskningsresultater og bidrage med formidling af resultater �l medpa�enter og skabe meningsdannelse, der er gavnlig for pa�entsikkerhedsarbejdet i klinisk praksis og
udvikling af arbejdsgange.
Mødeaktivitet
Vi mødes ca. 2-3 gange årligt på Holbæk Sygehus, som sørger for forplejning og kørselsgodtgørelse.
Tilmeld dig
Hvis du har lyst �l at deltage, bedes du kontakte �l Tóra Róin på: troi@regionsjaelland.dk eller
telefon 4232 1896.

