Referat fra
Patient- og pårørenderådsmødet den 2.12.2014

Deltagere: Aase Bjerring, Anja Nergaard, Kirsten Kristiansen, Michael Larsen, Bent Jensen, Betina Lademann, Helle Andresen, Tina Quist,
Jette Larsen, Birthe Thomassen, Vibeke Rosenmejer, Ilse Johansson,
Mette Halling, Lene Eberhardt, Linda Holm.
Afbud: Conni Rau, Justin Corfitzen

Dato: 4.december 2014
Sagsnummer:
Initialer: bspo
Staben
Kvalitetsenheden

Referent: Birgitte Spohr

Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Inviterede gæster kl. 15.30 : Frivillighedskoordinator Conny Hansen og Anette Thornye. Driftschef Jens Erik Olsen

Tlf.:
E-mail: holkvalitetsenhed@regionsjaelland.dk
Afd.fax:
Direkte tlf.: 59484045

Ad 1.
Velkommen til Linda Frehr Holm, afdelingssygeplejerske på hjertemedicinsk afsnit og repræsentant fra medicinsk område.

E-mail: bspo@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk

Der udleveres id-kort til patient og påørende
Ad 2.
Michael Larsen melder sig som eneste repræsentant til formandsposten, Michael er hermed valgt som formand.
Helle Andresen blev valgt ved sidste møde som næstformand.
Ad.3.
Formand og næstformand varetager i samarbejde følgende opgaver:
- Mødeledelse af patient- og pårørenderådet.
- Udarbejder dagsorden og udsender denne før møderne i patient- og
pårørenderådet.
- Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før
næste møde på mailadd.: sygehus@unogolden.dk
Referent er fortsat Birgitte

Holbæk Sygehus er medlem af Københavns Universitetshospital
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Ad. 4
Velkommen til dagens gæster: Frivillighedskoordinator Conny Hansen og Anette Thorney og
driftschef Jens Erik Olsen.
Ad.5.
Frivillighedskoordinatorer Conny Hansen og Anette Thornye præsenterer projektet med frivillige, som er startet op i år pba. Region Sjællands frivillighedspolitik. De frivillige rekrutteres via Røde Kors, og der udarbejdes en kontrakt mellem Røde Kors og Holbæk Sygehus. De
frivilliges opgaver starter med guidefunktion på sygehuset og kan udvikles til f.eks. samtale
med patienter og pårørende, holde i hånd, skifte vand på blomster mv. Det understreges, at
opgaverne ikke er af sundhedsfaglig karakter, og alle er meget opmærksomme på dette. Den
skarpe adskillelse mellem frivilliges opgaver og sundhedsfagliges arbejdsopgaver drøftes,
samt overvejelser om tavshedspligt, etik og moral, information og synlighed diskuteres.
Det foreslås, at der er tilgængelig information om brugen af frivillige, og at det er synligt,
hvem der er frivillige på sygehuset, f.eks. med skilt/påklædning.
Ad.6.
Driftschef Jens Erik Olsen præsenterer driftsafdelingens arbejde og hvilke tiltag der p.t. er i
gang på sygehuset. Herefter brainstorming af forslag til forbedringer af tiltag – se vedhæftede
oversigt. Forslagene handlede overvejende om sygehusets omgivelser og de fysiske rammer.
Det aftales, at en form for brainstorming må fortsættes næste gang med det formål at komme
rundt om flere emner. Der er forslag om, at dette får en anden form, således at alle deltagere
har bedre mulighed for at fremkomme med forslag og ideer.
Ad. 7.
Punkter til dagsorden til næste møde den 3.2. 2014:
Fortsættelse af forslag og ideer til patient- og pårørenderådets arbejde.
Evt.
Patient- og pårørenderådet spørges, om de ønsker at fremgå med navn på Holbæk Sygehus
hjemmeside. Det tilkendegives at de ønsker at fremgå med navn og med rolle i forhold til rådet - som patient, pårørende eller sundhedsfaglig, og at formand og næstformand fremgår
med mailadd., således at de kan kontaktes.
Der er ønske om, at bord – navneskilte i patient- og pårørenderådet påføres rolle samt navn
på begge sider, og at der udsendes en oversigt over rådet med foto. Birgitte sørger for navneskilte, og undersøger om det er muligt at anvende de fotos, der er taget til en navneoversigt
med portrætfoto af patient- og pårørenderådet.
På vegne af projekt ”patientsikkert sygehus”, er der forespørgsel vedr. repræsentanter fra patient- og pårørenderådet, der kan gennemlæse tekster om forskellige indsatser, f.eks. vedrørende tryksår. Formålet er, at teksten er forståelig af patienter og pårørende, og skal hænge
på tavle som information. Tre medlemmer melder sig.
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