Møde i Patient- og Pårørende Råd
for Næstved og Slagelse sygehuse
Mandag d. 20. juni 2019

Dato: 20 06. 2019

Deltagere:
Patienter og Pårørende: Viggo Thomsen, Margit Dybkjær, Tue
Dybkjær, Ann-Merete Sørensen og Jane Lading.

Sagsnummer:
Initialer: madbr
Sygehusledelsens sekretariat
Ingemannsvej 18 1, sal

Næstved og Slagelse sygehus: Charlotte Bøll Larsen, Stine Sletterød og Dil Bredholt (ref).

4200 Slagelse
Tlf.:
E-mail:

Afbud: Birthe Jønsson, Flemming Jørgensen, Kim Andersen,
Sabrina Rasmussen.

Afd.fax:
Direkte tlf.: 24 96 98 81
E-mail: madbr@regionsjaelland.dk

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

www.regionsjaelland.dk

2) Velkommen til nye medlemmer
Dil Bredholt orienterede om, at Danske Patienter har udpeget Flemming Jørgensen som
repræsentant. Derudover er Kim Andersen og Sabrina Rasmussen nye medlemmer, der
kommer til næste møde.
Alle tilstedeværende præsenterede sig kort.
3) Konstituering af Rådet
Birthe Jønsson og Viggo Thomsen blev valgt som henholdsvis formand som supplerende
formand for Patient Pårørende Rådet (PPR).
4) Sidste nyt fra sygehusene
Charlotte Bøll fortalte, at Niels Reichstein Larsen, som i dag er direktør på Bornholms
Hospital tiltræder som direktør for NSR d. 5. august. Niels har en baggrund som sygeplejerske, og derfor skal den kommende vicedirektør have en lægefaglig baggrund. Denne stilling er slået op, og man håber på hurtig besættelse.
Der er fortsat mange ledige stillinger, og det er en udfordring at rekruttere både læger og
sygeplejersker.
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5) Evaluering af Patient Pårørende Forum møde 6. maj
Der var enighed om, at det havde været et rigtig godt møde, og formen med at drøfte forskellige emner i mindre grupper fungerer rigtig godt. Dette koncept kan bruges fremover.
Charlotte Bøll kunne også fortælle at de deltagende afdelinger havde fået rigtig meget ud af
de input, som var fremkommet.
Rådet efterlyste tilbagemeldinger på, hvad der kommer ud af deres input. Afdelingerne vil
blive bedt om en tilbagemelding på mødet d. 20. august. Stine Sletterød fortalte, at Ortopædkirurgisk opfordrer andre afdelinger til at benytte Patient Pårørende Rådet fordi, det
giver så god mening at inddrage dem. Stine vil også orientere om muligheden for at trække
på Rådet i NSR’s kvalitetsnetværk.
Emner til næste møde i Patient Pårørende FORUM: Det blev forslået at have et overordnet
tema omkring kommunikation med underemner om, hvordan det første møde forløber,
klar tale, klinikeren møder patienten (måske som rollespil/dilemma) samt overholdelse af
diskretion. Der vil blive lavet et oplæg til indhold til næste møde i PPR.
6) Hvad er vigtigt for dig dagen 6. juni
Dagen er en internationalt kampagne, og i år deltog alle afdelinger på NSR.
Patienter bliver spurgt om, hvad der er vigtigt for dig? Afdelinger har efterfølgende fokus
på hvordan man kan bruge patienternes svar og implementere deres ønsker. Noget af dette
materiale kan evt. benyttes i forbindelse med afholdelse af næste møde i Patient Pårørende
FORUM. Resultaterne deles også i et kvalitetsnetværk. Afdelingerne bliver bedt om at
fremsende de tre vigtigste svar fra patienterne, så vi kan se materialet på næste møde i
PPR.
PPR vil blive inviteret med til nogle af arrangementerne på afdelingerne til næste år.
7) Fremvisning af tavler i ledelsesrummet
Charlotte Bøll gav en rundvisning i ledelsesrummet. Her mødes sygehusledelsen med afdelingsledelsen en gang om ugen. Charlotte forklarede hvordan tavlerne blev brugt til at styre
efter. I denne uge havde man f.eks. de tre vigtigste mål været budget, vikarforbrug og patientsikkerhed. I næste uge, er der fokus på tre andre vigtige mål.
8) Sidste nyt fra medlemmers ad hoc deltagelse
Dil Bredholt fortalte kort om sin deltagelse i symposium for professionel patient kommunikation i Nyborg d. 6/6, hvor Viggo Thomsen desværre havde været forhindret i at deltage.
9) Eventuelt
Der er invitation om at deltage ad hoc i:
1) Møde om Way-Finding på Slagelse Sygehus. Interviews d. 4/9 arrangeret af Driftschef
Thomas Nordkvist. Tidspunkt oplyses senere.
Tue Dybkjær og Margit Dybkjær vil gerne deltage.
2) Indretning af fællesmedicinsk laboratorium i Bygning 16 på Slagelse Sygehus arrangeret
af Driftschef Thomas Nordkvist. Dato og tidspunkt oplyses senere.
Ann-Merete Sørensen vil gerne deltage.
3) Møde med Statens Kunstfond om udvælgelse af kunstværker som udlånes til Slagelse
Sygehus. Dato og tidspunkt oplyses senere.
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Viggo Thomsen vil gerne deltage.
4) Min Sundhedsplatform i Sorø d. 27. august kl. 15:50 – 18:00. Arrangeres af Regionshuset.
Jane Lading og Ann-Merete Sørensen er interesserede.
Alle fra Patient Pårørende Rådet kan stadig melde deres interesse i at deltage i ovenstående til Dil Bredholt.
Næste mødedatoer:
d. 20. august møde i Patient Pårørende Råd kl. 17-19
d. 8. oktober. møde i Patient Pårørende FORUM kl. 18-21
d. 14. november møde i Patient Pårørende Råd kl. 17-19
Referent Dil Bredholt

Referatet er godkendt d. 01-07-2019
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