Dato: 13. april 2018

Referat fra Patient- og Pårørenderådet
Tid: Tirsdag den 3. april 2018 kl. 15.00-17.00

1. Velkomst
a. Godkendelse af referat fra den 6. februar 2017 – Referatet blev godkendt uden
bemærkninger.
2. Opfølgning på mødet den 6. februar 2017
 Bog fra kurset for patient- og pårørenderepræsentanter hos Danske Patienter
Bogen blev uddelt til dem der var interesserede. Hvis der er flere som ønsker bog
kan man skrive til Sidse-Marie, så printes der yderligere eksemplarer.


Tilsynsbesøg ved Styrelsen for Patientsikkerhed – Der blev kort orienteret om, at
Styrelsen har været på besøg på Holbæk Sygehus (på sammen måde som
Arbejdstilsynet har været det).
Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu ikke offentliggjort den endelig rapport fra
besøget, men den har været i høring hos Sygehusledelsen.
Derudover har Sygehusledelsen udsendt et brev til samtlige ansatte hvor situationen
med overbelægning beskrives og hvad der er gjort for imødegå problemerne.
Brevet er vedhæftet referatet til orientering.

3. Patientsikkerhedsrunder
Kort introduktion til Patientsikkerhedsrunder og hvordan de bruges på Holbæk Sygehus
ved Risk Manager Lone Schmidt
Lones præsentation er vedhæftet referatet til orientering.
Der var enighed i Rådet om at man ønsker at deltage i patientsikkerhedsrunderne på
sygehuset og at datoerne bliver udsendt til rådet hvorefter man kan melde sig til dem.
Tidligere har rådet haft en drøftelse af ”den gode tone”, kommunikation, takt og tone
mm og der var i rådet enighed om, at dette var et vigtigt fokusområde for at patienter og
pårørende føler sig trygge. Kommunikation/den gode tone kan også bringes op på
patientsikkerhedsrunderne.
Rådet ønsker ikke at på udvalgte afdelinger som har lyst, men at det skal være alle
steder. Det skal ikke opleves som en belastning, men som et bidrag til fælles gavn og
glæde.

4. Gennemgang og evt. rettelser til kommissoriet
Kommissoriet for Patient- og Pårørenderådet blev kort gennemgået og der blev aftalt
nogle få rettelser.
 Mødetiden ændres fra tre til to timer
 Der tilføjes yderligere eksempler på arbejdsopgaver som rådet bidrager med
Det reviderede kommissorium er vedhæftet.
5. Deltagelse i Sundhedsdagen i Holbæk by
D 26. maj 2018 afholdes der Sundhedsdag i Holbæk By.
Patient og Pårørenderådet har deltaget i 2016, men ikke i 2017. Sundhedsdagen kan
både bruges til at værge nye medlemmer, men også til at komme i dialog med gæsterne.
Temaet for 2018 er ”Den sunde hjerne”.
Patient- og Pårørenderådet har ikke mulighed for at deltage i 2018, da der ikke var nogle
fra Rådet som har mulighed for at deltage.
6. Tilbagemelding fra Sundhedspolitisk konference ved Annette og Vagn
Annette og Vagn deltog i en dag omkring udarbejdelse af de nye sundhedsaftaler dvs. de
aftaler som bestemmer samarbejdet/overgangen mellem sygehus og kommuner. Det
havde været en meget spændende dag hvor der var blevet fortalt om politik,
pengestrømme mm.
De havde begge fået et nyt indblik i Sundhedsvæsenet.
Telemedicin er et område som vokser og som der arbejdes meget med.
Der er særligt fokus på genindlæggelser og korte indlæggelser blandt patienter på 65+år
da dette er stigende og meget omkostningstungt (for alle).

7. Fysiske tiltag og mangler
Der var et ønske om at man kunne få et kald i akutafdelingen v nichen. Der er andre
afdelinger som har ”mobile” kald som kan bruges på gangpladser, måske samme løsning
kan bruges i Akutafdelingen.
8. Eventuelt



Orientering om Patienttopmøde 19. september 2018
Kære kontaktpersoner.
Det er en stor fornøjelse at kunne annoncere datoen for dette års Patienttopmøde
Sæt derfor et stort X ved onsdag

2018.

den 19. september 2018 kl. 14-19, og giv

endelig også beskeden videre til de øvrige mulige deltagere fra patient-/pårørenderådene på jeres
sygehus eller psykiatrienhed. Topmødet vil som bekendt blive afholdt

på Vejle

Sygehus.
Vores lokaleforhold begrænser desværre det mulige antal deltagere til mellem 80 og 120, og derfor
vil vi sandsynligvis være nødt til at lave en form for prioritering blandt de tilmeldte. Her vil patientog pårørenderepræsentanter få buddet først, hvorefter de øvrige pladser vil blive tildelt ansatte på

sygehusene efter først-til-mølle-princippet. Dette vil I naturligvis blive guidet i ved selve
tilmeldingen.
Vi forventer at kunne udsende en egentlig invitation i maj måned, hvor vi også vil åbne for
tilmeldinger.
Vi glæder os til at se jer!

Sidse-Marie undersøger muligheden for deltagelse og kørselsrefusion.






Der afholdes nyt ”Introduktionskursus for brugerrepræsentanter” ved Danske
Patienter 14. juni (Århus) el 4. oktober (København).
Aase Bjerring stopper som vicedirektør på Holbæk Sygehus og går på pension til
juni 2018. Lone Bjørklund er ansat som ny vicedirektør.
Der afholdes temamøde den 14. maj for patientforeninger, ældreråd, Patient- og
Pårørenderådet mm. Invitationen er udsendt til rådet direkte.
Telefonlisten er vedhæftet, men trænger til en opdatering med nye billeder.

Punkter til dagsorden til kommende møder







Oplæg fra 03-3, geriatrisk/apopleksi afsnit om deres studiebesøg i Italien
Hvad giver penge i kassen, hvordan styre økonomien vores indsatser og hvilke
incitamenter er der for fx at få færdigbehandlet patienterne hurtigst muligt.
Besøg/oplæg ved en patientvejleder omkring visitationsregler, svartider mm
Oplæg omkring Patientansvarlig læge –

Vedhæftede bilag til dagsorden:
 Medlemsliste/telefonliste
 Nyhedsbrev fra Sygehusledelsen
 Pressemeddelelse vedr. ny vicedirektør


