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1) Godkendelse af dagsorden
Punkt 2 og 3 blev slået sammen. Dagsordenen blev godkendt.

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

2+3) MinSP og PRO
Rikke Juhl fortalte om hvor langt man er kommet og udbredelse af MinSP og hvordan
man benytter sig af patient afrapporterede oplysninger (PRO).
Rådet tilkendegav at der er mange fine muligheder med de elektroniske værktøjer, men
det er stadig vigtigt, at patienten har mulighed for at spørge og få svar ved personlig
samtale med læge.
Se vedhæfte slides.
4) Nyt fra sygehusene
Charlotte Bøll fortalte, at man i løbet af foråret igangsætter et forsøg med en førerløs
bus, der skal køre på Fælledvej. Rådet vil blive inviteret til en prøvekørsel.
Drifts og Udviklingsaftalen for Næstved Slagelse og Ringsted sygehus (NSR) er godkendt (vedlagt). Der er blandt andet lagt vægt på, at flere afdelinger åbner op for brugen
af MinSP. Patienter skal oplyses om mulighed for at skrive via MinSP til afdelingen om,
hvad de gerne vil drøfte ved næste samtale. Dette forslag kom frem på et møde i Patient
Pårørende Forum. Der blive en også en bedre økonomistyring.
NSR kom ud af 2019 med et underskud på 20 millioner kr. Det samlede budget er på 2
milliarder kr.
Det akutte patientforløb forbedres. Per 1. marts bliver alle 56 senge på Akutmodtagelsen
åbnet. Alle patienter, som man forventer kan udskrives inden for 48 timer vil forblive på
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Akutmodtagelsen og behandles der. Dette vil give færre flytninger af patienter ud til afdelinger. De patienter som har brug for det, eller ikke kan udskrives inden for 48 timer,
sendes videre til rette specialafdeling.
Der er kommet en endelig plan for ombygning af Næstved Sygehus. Der er afsat 63 millioner kr. til modernisering. Center for Neurorehabilitering bliver flyttet tættere på højhuset. Næstved Kommune skal benytte 11.etage til deres kommunale akutpladser. Ligeledes skal Regionens E-hospital også have plads på Næstved Sygehus og samarbejde tæt
med Prehospitalt Center.
Regionen har besluttet at fremskynde flytning af funktioner fra Ringsted Sygehus til
Sjællands Universitets Hospital. Fysisk flytter afdelingerne i løbet af 2020 men ledelsesansvaret flyttes allerede i februar. Det betyder, at Næstved Slagelse og Ringsted Sygehuse skal have et nyt navn, da Ringsted ikke længere er en del af sygehuset.
5) Drøftelse af initiativer vedr. patientinddragelse 2020
Charlotte Bøll fortalte, at sygehusledelsen har drøftet forskellige initiativer i forhold til
patientinddragelse/ samarbejde som man gerne vil høre Rådet om. Man har blandt andet talt om at etablere lokale brugerråd på afdelingerne. Dette vil give en tættere dialog
om helt konkrete tiltag ude på den enkelte afdeling, hvis deltagere i sådanne brugerpanel har egen erfaring med afdelingen. Rådet påpegede, at patient eller pårørende skal
have overskud til at indgå i et brugerpanel, og det er måske svært at finde det overskud.
Rådet var enige om, at det er et godt initiativ, som man opfordrede sygehusledelsen til
at arbejde videre med. CNN blev nævnt som en mulig afdeling at starte et pilotprojekt
op. Medlemmer af Patient Pårørende Rådet kan også indgå i arbejdet ved evt. at deltage
i personalemøder/seminarer, tale med patienter eller hjælpe med at opfordre patienter
til at besvare et evalueringsskema m.m. Kim Andersen og Jane Lading stiller sig gerne
til rådighed. Bente Hansen og Dil Bredholt laver et udkast til rammer for lokale brugerpanel.
Et forslag om at etablere Patienternes Pris blev drøftet. Med sådan en pris giver man et
boost til den/de medarbejdere som får den. Det kan virke motiverende og give glæde at
få en anerkendelse for sit arbejde. På den anden side, så er der så mange andre medarbejdere, der også gør en stor og flot indsats, men som ikke får en pris. Rådet kunne derfor ikke anbefale, at man etablerer Patienternes Pris, men at man anerkender alle medarbejderne på anden måde. Sygehusledelsen vil også drøfte ideen med personalet inden
den endelige beslutning tages.
I forhold til tanken om være mere synlig, og dermed nemmere få kontakt og dialog med
borgere/patienter mente Rådet ikke, at det nytter at stille op til større messer eller arrangementer. Det kan måske give noget, hvis det er et arrangement, der har direkte noget med sundhed at gøre f.eks. kommuners sundhedsuge, eller måske på folkemødet på
Møn.
6) Patient Pårørende Forum d. 5. maj
Rådet var enige om, at man gerne vil afholde endnu et møde med samme format som
det sidst afholdte. Det er meget fint, når der er mange forskellige afdelinger og medarbejdere med. Det giver en god dialog. Emnet kan være: Hvor meget forventes der af pårørende til f.eks. svært demente og hjerneskadede?
Mødet skal afholdes i Næstved. Dil Bredholt arbejder videre med et oplæg til mødets
program.
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7) Vært for næste PatientTopmøde
En opfordring til at tage stafetten og være vært for næste PatientTopmøde sendes videre. Da der allerede har været et Topmøde afholdt i Regions Sjælland, må det være en
af de andre regioners tur.
8) Nyt fra medlemmers ad hoc deltagelse
Mobilize EU-forskningsprojekt om multisygdom. Projektet handler om hvordan man får
patienter med flere kroniske sygdomme til at får en bedre livskvalitet. – Margit Dybkjær
deltager. Der er meget spændende at være med. Der er flere udenlandske studerende med i
projektet, så megen kommunikation foregår på engelsk. Det tager Margit som en udfordring.
Projektleder Mette Dideriksen har dog tilkendegivet, at materialet efter behov kan blive oversat.
Interview vedr. forskningsstrategi 2023: Kim Andersen og Sabrina Rasmussen deltog i
interviews d. 24. januar. Der kom mange gode input, som bringes videre i strategiarbejdet.
Styregruppe for videnscenter for multisygdomme. Sabrina Rasmussen deltog i møde d.
15. januar.
9) Eventuelt
Der blev spurgt til, hvordan man gør med sikkerheden på sygehuset. Der er mange indgange og alle kan gå ind. Charlotte Bøll forklarede, at det er et svært fordi, sygehuset
skal være åbent – men man har for nylig sat kodelåse på alle kælder og trappeopgange,
så uvedkommende ikke kan benytte disse.
Der er åbent hus på Slagelse Sygehus d. 6/6 i forbindelse med Hvad er vigtigt for dig dagen. D. 15/6 er Slagelse Sygehus vært for Regionens årlige innovationsdag. Rådet vil
modtage invitationer.
Geriatrisk afdeling vil gerne have input fra Rådet til en brochure samt invitere dem ned
og se deres nye afdeling til april. Dato er ikke fastlagt endnu.

Referatet er godkendt 18-02-2020

Referent Dil Bredholt
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