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Hjælp os med at gøre
Holbæk Sygehus til
patienternes sygehus
Vi har brug for dine idéer og meninger.
I sygehusets Patient- og Pårørenderåd
giver vi ordet til dig, der kender sygehuset som bruger.
Ved hjælp af dit bidrag kan vi udvikle
Holbæk Sygehus til patienternes sygehus
– et sygehus, der sætter patienternes
behov i centrum.
Er du selv patient eller pårørende til
en på Holbæk Sygehus – eller har du
været det inden for de seneste to år –
kan du hjælpe os i Patient- og Pårørenderådet.
Har du tid og lyst til at deltage, så
udfyld ansøgningsskemaet på modstående side.
Vil du vide mere, er du velkommen til
at sende en e-mail med dit telefonnr.
til holbaek@regionsjaelland.dk
– så ringer vi dig op.

Ansøgningsskema
Udfyld skemaet og aflever det på den
afdeling, som du eller dine pårørende
er tilknyttet, i Informationen på Holbæk
Sygehus, pr. brev til Holbæk Sygehus,
Administrationen, Smedelundsgade 60,
4300 Holbæk
– eller send en e-mail med dine oplysninger til holbaek@regionsjaelland.dk
Jeg ønsker at blive medlem af Patientog Pårørenderåde på Holbæk Sygehus
Navn
Adresse

E-mail
Telefon
Køn

Alder

Patient

Pårørende

Type af sygdoms- og behandlingsforløb

Praktisk information
Alle ansøgere bliver kontaktet for en
telefonisk eller personlig samtale. Det
sker for at kunne sammensætte det
bedst mulige råd med medlemmer med
forskellig diagnose, alder, køn og baggrund. Patient- og Pårørenderådet skal
nemlig afspejle alle patientgrupper på
Holbæk Sygehus.
Der er løbende tilmelding til rådet.
Vi mødes en gang hver anden måned af
to timers varighed, i alt ca. seks møder
årligt. Ud over møderne er du selv med
til at bestemme hvor meget tid du vil
bruge på arbejdet.
Arbejdet i Patient- og Pårørenderådet
er ulønnet. Rejseudgifter dækkes efter
gældende aftaler.

Et det mere end to år siden, at du/din
pårørende har været i behandling på
Holbæk Sygehus? Ja		
Nej
Har du mulighed for at deltage i møder
i rådet på tirsdage kl. 15-17?
Ja
Nej
Nogle gange
Hvorfor ønsker du at blive medlem af
Patient- og Pårørenderådet?

