Møde i Patient- og Pårørende Råd
for Næstved og Slagelse sygehuse
Onsdag d. 11. november 2020

Deltagere
Patienter og Pårørende: Birthe Jønsson, Jane Lading, Margit Dybkjær,
Tue Dybkjær, Sabrina Edua Rasmussen, Christian Frovin og Flemming
Jørgensen.

Dato: 17-11-2020

Næstved og Slagelse sygehus: Bente Hansen, Anne Grethe Raahauge og
Dil Bredholt (ref).
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1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Direkte tlf.: 24 96 98 81

2) Valg af supplerende formand
Sabrina Rasmussen blev valgt.

www.regionsjaelland.dk

E-mail: madbr@regionsjaelland.dk

3) Nyt fra sygehusledelsen
Anne Grethe Raahauge gennemgik, hvordan sygehuset håndterede Covid19 i den meget
akutte fase i foråret. Man drager nu nytte af det man har lært i forhold til at håndtere situationen. Sommeren er brugt på at lægge en nøje beredskabsplan for håndtering af Covid-patienter, således at alle afdelinger præcis, ved hvad de skal bidrage med, hvis der er
brug for det. I dag indlægges Covidpatienter på lungeafdeling og geriatrisk afdeling. Der
er også en tæt dialog med de andre sygehuse og kommunerne i regionen. Der er plads til
2 x 12 Covid19 patienter på Slagelse sygehus.
Anne Grethe fortalte, at man på Slagelse Sygehus har etableret landets første afdeling for
multisygdom. Multisyge patienter kan nu blive sendt videre fra fx akutmodtagelsen til et
daghospital, hvor der er høj faglig viden om multisygdomme. På denne måde skal man
ikke flytte disse patienter rundt fra afdeling til afdeling.
Dil Bredholt orienterede om, at der i efteråret er igangsat et arbejde med at etablere lokale brugerpaneler ude på de enkelte afdelinger. I første omgang starter man med tre afdelinger. Ortopædkirurgisk afdeling, Center for Neurorehabilitering i Næstved (CNN) og
Lungemedicinsk Forskningsenhed deltager. De er alle i gang med at planlægge det videre
arbejde.
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4) Kommissorium for Patient Pårørende Råd
Der var enighed om, at kommissoriet er fint, hvad angår beskrivelse af opgaver m.m. Der
skal rettes nogle faktuelle oplysninger. Møder afholdes på Slagelse Sygehus, og længden
af møder kan udvides til 3 timer efter behov. Man drøftede hvor længe medlemmer kan
sidde i rådet. Der blev talt både for og i mod den nuværende model med maks. 2 perioder a to år af hensyn til at få nye medlemmer ind med et frisk syn på tingene. Det blev
besluttet, at sygehusledelsen og formandskabet evt. kan dispensere fra den nuværende
model, hvis der er særlige grunde der taler for. Rådet er også positiv overfor at deltage i
ansættelsessamtaler til lederstillinger. Opdateret kommissorium udsendes til endelig
godkendelse.
5) Næstved Slagelse Ringsted Sygehuse (NSR) strategi
Anne Grethe fortalte, at man har arbejdet videre med tidligere grundfortælling og pejlemærker. Det har mundet ud i en ny formulering af strategien” Sammen er vi bedst til det,
de fleste fejler”. Vi samarbejder fagligt. Vi samarbejder med patienten. Vi samarbejder
om patienten og vi samarbejder bredt. Hver afdeling har arbejdet med hvilke indsatser
de skal iværksætte i forhold til strategien. Flemming Jørgensen påpegede, at der også er
behov for bedre samarbejde mellem sygehusene og Anne Grethe fortalte, at det arbejdes
der meget med i Regionen Sjællands Pespektiv 2023.
6) Forbedring i patienternes møde med NSR
Bente Hansen fortalte kort om det arbejde, der foregår i kvalitetsafdelingen omkring behandling af klagesager og læring af disse. Der skal endnu mere fokus på forbedring af
kommunikationen til patienten. Hvordan taler man til patienten og patienten skal opleve, at der bliver lyttet. Der bliver arbejdet på at skabe en kultur på alle afdelinger, hvor
det er legalt at sige både til og fra og at det er legalt at tale om, at man har begået en fejl.
Emnet tages op igen på næste møde.
Rådet nævnede, at det er rigtig godt, at patienter og pårørende kan ringe direkte til direktør Niels Reichstein.
7) PPR repræsentant i NSR Forskningsråd
Sabrina Rasmussen blev valgt som Rådets repræsentant i NSR Forskningsråd.
Nyt fra medlemmers ad hoc deltagelse
Projekt Mobilize: Marit og Tue kunne fortælle, at der sker meget i Projekt Mobilize. De
vil sørge for at rådet får tilsendt nogle links til yderligere information.
Styregruppe for multisyge: Sabrina fortalte, at der er møde på mandag.
Covid19 referencegruppe til forskningsprojekt: Sabrina måtte aflyse deltagelse i møde.
Min Sundhedsplatform Patient Pårørende Panel: Tue og Margit deltager. Flemming oplyste fortalte at formanden for panelet er formanden for hjerteforeningen i Næstved.
Forskningsprojekt i tværsektorielt samarbejde - styregruppe: Sabrina fortalte at det organisatorisk flyttet til Region Sjælland.
8) Fastsættelse af møder i 2021
Følgende datoer er fastlagt: d. 23. februar, d. 18. maj, d. 14. sept. og d. 9. november.
9) Eventuelt
Sabrina Rasmussen oplyste, at hun er udpeget af Danske Patienter til at sidde med i en
gruppen omkring udvikling af fremtidens e-hospital.
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Flemming Jørgensen fortalte, at der er udsendt et spørgeskema til gamle bloddonorer i
forbindelse med et forskningsprojekt der laves i samarbejde mellem Næstved Sygehus og
Region Hovedstaden.
Dil Bredholt orienterede om en invitation til at deltage i flere arrangementer og workshops vedr. sygehuset nye projekt omkring fælles beslutningstagning. Dil sender mail ud
med info ud til Rådet og man tilmelder sig i første omgang til Dil.

Godkendt d. 24-11-2020
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