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Aase orienterede om ønsket om et stillerum. Der er ved at blive ansat
en ny sygehuspræst (65 % af en fuldtidsstilling). Forhåbentlig kan den
nye præst starte 1.januar – senest 1 februar 2016. Etablering af stillerum afventer den nye præst. Den nye sygehuspræst vil blive præsenteret for Patient- og Pårørenderådet.
Liv har gået patientsikkerhedsrunde med Driftsafdelingen og i den forbindelse var der fokus på de manglende handicappladser i Akaciegården. Der er ved at blive lavet to handicappladser på Akacievej. Der
mangler fortsat handicappladser ved Indgang C. Liv drøfter mulighed
for etablering af handicappladser med Driftsafdeling.
Vibeke Rosenmejer orienterede om møde med Medicinsk afdeling vedr.
det nye medicinske fællesambulatorium. Aase fortalte, at forventet indvielse af ambulatoriet er i midt marts 2016. Patient- og Pårørenderådet
vil blive inviteret til indvielsen.
Liv orienterede om, at der er planlagt patientsikkerhedsrunder med
deltagelse af Bent og Michael. Patient- og Pårørenderådet vil blive orienteret erfaringerne.

Holbæk Sygehus er medlem af Københavns Universitetshospital
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Ad 2 Valg
Det blev på mødet d.6.oktober 2015 besluttet, at halvdelen af medlemmerne skulle vælges for
3 år for at sikre kontinuitet i rådets arbejde. Valg af de sundhedsfaglige repræsentanter vil foregå via afdelingsledelserne. De tilstedeværende repræsentanter for patienter og pårørende
blev spurgt om de ønskede at være valgt for 2 eller 3 år. På den baggrund blev de valgt således:
•
•
•
•
•
•

Ilse Johansen: 3 år
Tina Quist: 3 år
Vibeke Rosenmejer: 3 år
Kirsten Kristiansen: 2 år
Bent Jensen: 2 år
Michael Larsen: 3 år

Liv retter henvendelse til de medlemmer, der ikke var til stede og høre om der er nogen, der
ønsker at være valgt for 3 år.
Mødedeltagelse blev drøftet og det blev pointeret, at stabil mødedeltagelse fra både sundhedsfaglige og patienter og pårørende er meget vigtigt. Der opfordres derfor til, at alle medlemmer af rådet prioriterer deltagelse i møderne.
Der blev aftalt, at mulighed for at have drøftelser i grupper fastholdes.
Der er en ledig plads i rådet til en repræsentant for patienter og pårørende og det blev besluttet, at der laves opslag i lokalaviserne vedr. muligheden for deltagelse i rådet. Muligheden for
suppleanter vil blive drøftet igen, når der evt. er flere interesserede patienter og pårørende.
Plakaterne der hænger i afdelingerne vedr. Patient- og Pårørenderådet blev drøftet og det
blev besluttet, at plakaten skal drøftes på næste møde med henblik på eventuelle rettelser for
at sikre mere synlighed. Liv sender plakat og tilhørende pjece til rådets medlemmer forud for
næste møde.
Der skal afholdes et møde patientforeninger i foråret. Patient- og pårørenderådet vil blive inviteret til dette møde.
Ad 3 Forebyggelse og Sundhedsfremme
Liv præsenterede regionale krav til forebyggelse og sundhedsfremme.
Patient- og pårørenderådet havde følgende kommentarer til hvorledes drøftelser vedr. forebyggelse og sundhedsfremme bedst kan foregå:
•

Det er vigtigt, at patienter ikke oplever det som en løftet pegefinger og der skal derfor
være fokus på metoden, der benyttes til samtalen

•

Det er vigtigt, at der spørges til patientens interesse for at høre om KRAMS. Patienten
har ret til at sige nej tak

•

Der skal være fokus på den enkelte patient og betydning for patientens sygdom

•

Det er vigtigt, at der både er mundtlig information og skriftlig information. Der var
stort ønske om, at patienterne fik et referat af samtalen
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•

Rammerne for samtalen er meget vigtige. Det kan det være meget forstyrrende at
have disse samtaler, når der ligger andre patienter på stuen. Samtaler om forebyggelse og sundhedsfremme skal foregå fortroligt.

•

Opringninger til patienter efter udskrivelsen vil øge sandsynligheden for at gode råd
til forebyggelse og sundhedsfremme følges.

Ad 4 Præsentation af konsekvenser af det politisk besluttede budget
Aase præsenterede budgettet og de afledte konsekvenser.
Ad 5 Drøftelse af prioriteringer ifm. besparelser og implementering af strategi
Aase og Liv foreslog at der arrangeres en feedback seance med hjælp fra regionen. Det vil give
mulighed for repræsentanter fra patienter og pårørende at fortælle om erfaringer og have en
struktureret drøftelse med repræsentanter fra sygehuset. Det blev besluttet, at et af de planlagte møder i 2016 kan benyttes til dette.
Liv og Aase går videre med planlægning af dette.
Ad 6 Møder i 2016
• 2.februar 2016
• 5.april 2016
• 7.juni 2016
• 2.august 2016
• 4.oktober 2016
• 6.december 2016
Ad 7 Dagsorden til møde d.2.februar 2016
Der er en test af stole i gang i forhallen og det blev besluttet, at stolene medbringes til næste
møde, så Patient- og pårørenderådet kan hjælpe med testen.
Der er lavet en patienttilfredshedsundersøgelse af Kostprojektet og den vil blive fremlagt.
Der er interesse for hvordan det går med brug af frivillige. Der vil blive givet en orientering af
frivillige koordinatorerne.
Revision af plakater og pjecer vedr. Patient- og Pårørenderådet.
Ad 8 Evt.
Der er meget rodet uden for hovedindgangen. Liv taler med Driftsafdelingen.
Der står oftest Smedelundsgade 60 på indkaldelsesbreve og det kan gøre det svært at finde
f.eks. ambulatorier i Akaciegården. Liv kontakter relevante ambulatorier med henblik på at
rette indkaldelsesbreve.
Hvis der er nedbrud i elevatorerne, kan det være hårdt for patienter at stå op og der blev efterspurgt en mulighed for klapsæder i elevatorerne. Liv taler med Driftsafdelingen.
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Vibeke Rosenmejer orienterede om mulighed for søge om kunst og foreslog denne mulighed
til Medicinsk fællesambulatorium. Vibeke vil gerne hjælpe, da hun har erfaring med at ansøge. Liv kontakter Medicinsk afdeling.
Liv orienterede om, at der afholdes en Nytårs- og markedsdag om Patienten som Partner i
Regionshuset d.12.januar. Liv sender link til tilmelding til medlemmerne af Patient- og Pårørenderådet.
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