Dato: 10. juni 2019

Referat fra Patient- og Pårørenderådet
Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 15.00-17.00
Sted: Mødelokale ved kantinen
Deltagere:
Kirsten Schæfer
Annette Grøn
Ilse Johansen
Charlotte Lauritzen
Arne Nielsen
Marian Tronhjem
Pernille Slej
Bo Gert Larsen
Signe Dueholm
Susanne Lund
Lone Bjørklund
Lone Terp

Fraværende:
Hanne S. Andersen
Vagn Bræstrup
Flemming Lorentzen
Tomas Johansen

1. Velkomst
Velkommen til Arne Nielsen nyt medlem i rådet. Arne indtræder som pårørende. Arne
har endvidere sin gang på sygehuset i kraft af funktion som teamkoordinator for de
frivillige i Akutafdelingen.
2. Socialsygeplejerske Steffen Scharfenberg
Steffen fortalte som sin funktion som socialsygeplejerske og besvarede rådets spørgsmål
hertil.
Steffen omdelte en lille folder, hvori funktionen er kort beskrevet.
Der er nu ansat socialsygeplejersker på alle sygehuse og i Psykiatrien her i Region
Sjælland. Der har været godt sparring med socialsygeplejersker fra Region Hovedstaden
ifm. rekruttering og introduktion til funktionen, der er ny for os.
3. Opfølgning på mødet den 2. april
• Godkendelse af referat fra mødet den 2. april
Ift. punktet om Min SP gjorde Annette opmærksom på, at referencegruppen havde
indstillet, at Min SP ikke bliver diagnoseopdelt. Beslutningskompetencen ligger
andet sted.

•

Flex-trafik – og parkeringsadfærd

o Lone Bjørklund orienterede om løsning aftalt med sygehusets driftschef i
forlængelse af sidste møde. Handicappladserne og pladserne til Flextrafik byttes rundt, så chaufførerne fra Flex-trafik kommer lidt tættere på
indgangen.
4. Indsats vedr. opgaveflytning
Lone Bjørklund orienterede om indsatsen ”Brug af flere faggrupper”.
Der er tale om en treårigt indsats, der har til formål at sikre, at vi udnytter de
muligheder der ligger i at fordele opgaverne på nye måder mellem faggrupperne. Der
skeles til betydningen/effekten ift. kvalitet, patientoplevelse, antal ledige stillinger,
arbejdsmiljø og trivsel samt højnelse af faglighed/tværfaglig.
Der er udarbejdet nogle små film, der illustrerer eksempler på opgaveflytning.
Vi så filmen fra Ortopædkirurgisk Afdeling, hvor Pernille optræder.
Pernille fortalte om, hvad ændringen havde haft af positiv betydning i afdelingen.
Præsentationen udsendes med referatet.
5. Patientsikkerhedsrunder
Afdelingerne har indmeldt tidspunkter for afvikling af patientsikkerhedsrunder, hvor et
medlem af patient- og pårørenderådet har mulighed for at medvirke.
Liste blev omdelt.
Annette deltager i runder den 11. juni på hhv. klinisk biokemisk Afdeling og føde- og
barselsafsnittet.
Kirsten deltager den 9. september på Ortopædkirurgisk Afdeling.
Ilse deltager den 5. december på Kirurgisk Afdeling.
Der er stadig mulighed for at melde ind på patientsikkerhedsrunde i Driftsafdelingen
den 18. september kl. 13.30 – 15.00, hvor der gennemføres en rundtur på dele af
sygehuset og udendørsarealerne sammen med den tekniske souschef.
Der er også en runde i Fysio- og ergoterapien den 15. november kl. 10.00 – 11.30.
Temaet for runden vælges senere, men vil omfatte en rundtur i afdelingen.
Interesserede kan melde sig til Lone Terp.
6. Holbæk Sygehus – siden sidst (fast punkt)
Ombygning af bygning 42 er nu politisk vedtaget. Byggeriet påbegyndes til efteråret og
forventes, at kunne ibrugtages 1. december 2020.
Lejre Kommune har nu en visitator på sygehuset to dage om ugen. Holbæk har en
visitator her hver dag – og Odsherred forventes at få en visitator tilbage på sygehuset til
august. Ift. Kalundborg håber man på at kunne få etableret en virtuel løsning på sigt.
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører risikobaserede tilsyn på landets sygehuset
på udvalgte patientgrupper. Vi er blevet udtrukket til tilsynsbesøg med fokus på ileuspatienter. Tilsynet afvikles den 27. juni.
Valget til hhv. Europa-Parlamentet og Folketinget har betydet en stor aktivitet omkring
indsamling af brevstemmer blandt indlagte patienter. 91 patienter stemte til
Europaparlamentsvalget og 121 til Folketingsvalget. Det er det største antal nogen sinde.

Den 6. juni gennemføres ”Hvad er vigtigt for dig”-dagen på sygehuset.
Der vil være fokus herpå på alle afdelinger, men der gøres en særlig indsats på børne- og
ungeafdelingen i år, hvor de mindste patienter får mulighed for at tegne deres svar.
Kaffevognen fra Kaffe & Ko er draget ud i sommerlandet og vender tilbage til forhallen
efter sommerferien.
7. Fysiske tiltag og mangler (fast punkt)
Intet til dette punkt.
8. Eventuelt
Kirsten spurgte til om der stadig var aktivitet omkring Janet Jensens forskningsprojekt
på Intensiv. Kirsten har nemlig tidligere deltaget i følgegruppe og er kommet med input,
men har intet hørt i meget lang tid. Lone Terp retter henvendelse til Janet, så Kirsten
kan få en tilbagemelding om projektet og behovet for fortsat involvering i følgegruppen.
Ilse gjorde opmærksom på Sundhedsdagen i Holbæk den 22. juni. Dagen kommer til at
stå i hjertets tegn. Peter Mygind er trækplaster og der vil som de foregående år være
debat-telt og stande på en lukket Ahlgade.
Bo fortalte, at der i et samarbejde mellem kardiologien og radiologien er udarbejdet
noget materiale vedr. scanning af hjerter i anledningen af arrangementet.
Annette fortalte, at hun i stigende grad blev gjort opmærksom på positive historier fra
Holbæk Sygehus. Det var også den oplevelse Arne sad med fra sin funktion som frivillig i
Akutafdelingen. Tilsvarende havde Ilse videregivet ros til 03.3 og vi talte om vigtigheden
af, at disse oplevelser deles med personalet. Det skaber arbejdsglæde og faglig stolthed,
når den positive feedback gives.
Vi kunne på et kommende møde drøfte ”Frivillige på sygehuset” med input fra Arnes
virke.
Signe tilbød at holde et oplæg om to projekter i hendes område vedr. henholdsvis
”Fælles Beslutningstagen” og ”Håndholdte patientforløb”.
Min SP kan vi vente tilbage til, når næste skridt i implementeringen skydes i gang med
en særlig kampagneindsats.
Lone Bjørklund kan på et kommende møde fortælle mere om vores eget regionale
vikarbureau samt gennemført trivselsmåling.
Lone Terp og Charlotte fra Akutafdelingen kan på mødet i august fortælle om
afprøvning af en hospitalstaske til patienternes private tøj og ejendele.
På baggrund af disse input er forslag til punkter til kommende møder revideret
nedenfor.
Punkter til kommende møder
Ny sygeplejerskeuddannelse
• Uddannelsens særkende og de første erfaringer
Frivillige på sygehuset
• Ønske fra Ilse som vi måske kan få uddybet inden vi drøfter det, således at
punktet bliver rammesat bedst muligt.

NUCAP
• Ny status fra Flemming på august mødet.
Case-drøftelse
• Perspektiver på en konkret case
Den gode indlæggelse

•
•

Input til hvad der karakteriserer den gode indlæggelse
Medbragt medicin – vigtigheden heraf af hensyn til gennemgang og relevant
behandling

Den gode udskrivelse

•
•

Input til hvad der karakteriserer den gode udskrivelse
Forventningsafstemning ift. ydelsernes placering i forskellige sektorer

Min Sundhedsplatform
• Oplæg – baggrundsviden.
• Forberedelse – have set på egne oplysninger
Ris & Ros-postkassen.
• Status senere på året ift. henvendelser til postkassen
Vedhæftede bilag til dagsorden:
• Referat fra mødet den 2. april 2019
• Seneste numre af personalebladet ”Platformen”

