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1) Velkommen til nye medlemmer
Alle tilstedeværende præsenterede sig kort.
2) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3) Sidste nyt fra sygehusene
Direktør Niels Reichstein Larsen og lægefaglig vicedirektør Henrik Stig Jørgensen er begge
tiltrådt i begyndelsen af august måned. Niels Reichstein fortalte om hans baggrund og
hans fokus vil bl.a. være på ledelse. Han vil også arbejde på at sygehuset og kommunerne
bliver bedre til at sikre sammenhængende forløb således, at patienter slet ikke mærker
overgang fra den ene institution til den anden. Der er allerede aftalt møde med Næstved,
Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg kommuner som er de nærmeste samarbejdskommuner. Det er vigtigt at støtte patienter med multisygdomme og kroniske sygdomme. Man
skal ikke kun fokusere på, hvad det er patienten bliver indlagt for, men også tage hensyn
til, hvad patienten har af (andre) sygdomme ved udskrivelse. Niels Reichstein pointerede,
at Patient Pårørende Rådet bliver en vigtig aktør i dette arbejde, og han er glad for at medlemmerne vil hjælpe sygehuset. Han understregede desuden, at hans telefon altid er åben,
og han gerne vil høre patienters historier og oplevelser.
Charlotte Bøll fortalte, at den nye sundhedsaftale er trådt i kraft og gælder de næste 4 år.
Det er en politisk rammeaftale som sætter kursen sygehusene i Regionen arbejder efter.
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I sundhedsaftalen er der er fokus på borger/patienten i hjemmet, forebyggelse og patienter
med psykisk sygdom.
Charlotte Bøll orienterede om, at det har været møde med Statens Kunstfond. Fonden har
tilbudt, at Slagelse Sygehus gratis kan få lov at låne nogle kunstværker til vente- og patientområder. Når man kommer dertil i processen, hvor der skal udvælges kunstværker, vil Rådet blive inviteret til at deltage. Der er i allerede skiftende udstilling af kunst i forhallen på
Fælledvej 11.
4) Input til kantinen
Kantineudvalget har bedt om at få input fra patienter og pårørende om deres behov og ønsker til mulighed for forplejning på Slagelse Sygehus. Louise Schou gav en kort status for
de nuværende muligheder for forplejning.
Rådet gav udtryk for, at god skiltning er vigtigt, så man kan finde vej til kantine og madautomater. Mange pårørende kommer på besøg efter arbejdstid, og Rådet anbefaler, at kantinen/cafe også er åben om aftenen. Det vil også være rart, hvis kantinen gøres lidt hyggelige
(afskærmede mere private områder). Madautomater ved alle flex-afhentningssteder blev
efterspurgt.
Derudover blev det bemærket, at det ikke er rart, når man selv er fastende at skulle side
ved siden af duftende spiseområder, mens man venter på at blive opereret.
5) Patient Pårørende Forum
Dil Bredholt gennemgik tilbagemeldinger fra de afdelinger, som deltog i Patient Pårørende
Forum møde d. 6. maj. De har alle fået noget med hjem og arbejde videre med. Afdeling for
ældresygdomme vil gerne benytte Rådet, når de er klar til at skulle indrette deres demensvenlige lokaler i deres nye omgivelser. Center for Neurorehabilitering (CNN) er i færd med
at udgive deres brochure efter de mange gode forslag fra mødet er indarbejdet, og Ortopædkirurgisk afdeling har taget flere nye tiltag i brug i forhold til, at patienter kan få mulighed for at træne sammen med andre patienter, hygge og dele erfaringer. De er også blevet mere fokuserede på at tale med pårørende om, hvordan de har det.
Næste møde i Patient Pårørende Forum er planlagt til d. 8. oktober. Rådet har på sidste
møde forslået at mødets tema skal være kommunikation. Dil Bredholt fremlagde et oplæg
til indhold for mødet som Rådet syntes godt om. Dil Bredholt kunne derudover fortælle, at
den nye direktør kort forinden havde forslået at lave et andet koncept for Patient Pårørende Forums møderne således, at man fik flere deltagere. Desværre var Niels Reichstein
ikke tilstede under punktet, så han fik ikke mulighed for at uddybe disse tanker og hans erfaringer fra Bornholm. Det blev aftalt, at Dil undersøger nærmere og sender et udkast til
Rådet, når det er blevet afklaret, hvilket koncept der forslås for næste møde i Patient Pårørende Forum. Rådet pointerede, at det er vigtigt at holde fast i emnet kommunikation uanset hvilket koncept der benyttes.
6) Hvad er vigtigt for dig dagen
Dil Bredholt gav et overblik over de Top Tre erfaringer, som afdelingerne har gjort sig i forbindelse med Hvad er Vigtig for Dig dagen, der blev afholdt i alle afdelinger d. 6. juni (se
bilag). Nogle af de emner, som går igen i flere tilbagemeldinger er patientens ønske om tydelig og klar information, god planlægning og at der bliver lyttet til patienten. Rådet pointerede at målet må være, at det er ved hvert eneste møde med sundhedspersonale bliver
spurgt til ”hvad er vigtigst for dig?
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Det vil også være fint, hvis patienten ved udskrivning bliver spurgt om, hvad har været
godt og hvad har været dårligt under indlæggelsen/forløbet.
7) Sidste nyt fra medlemmers ad hoc deltagelse
1) Møde om Way-Finding på Slagelse Sygehus. Interviews d. 4/9 arrangeret af Driftschef
Thomas Nordkvist. Tidspunkt oplyses senere.
Tue Dybkjær, Sabrina Rasmussen 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, Tue Dybkjær, Birthe Jønsson og Margit Dybkjær vil gerne deltage.
3) Møde med Statens Kunstfond om udvælgelse af kunstværker som udlånes til Slagelse
Sygehus. Dato og tidspunkt oplyses senere.
Viggo Thomsen og Sabrina Rasmussen vil gerne deltage.
4) Min Sundhedsplatform i Sorø d. 27. august kl. 15:50 – 18:00. Arrangeres af Regionshuset.
Sabrina Rasmussen, Jane Lading og Ann-Merete Sørensen, Birthe Jønsson og Kim Andersen vil gerne deltage.
5) Temadag i Afsnit for Ældresygdomme (dato ikke fastsat) Jane Lading og Sabrina Rasmussen vil gerne deltage.
6) Netværk for kvalitetskoordinatorer d. 23/8.
Jane Lading vil gerne deltage.
8) Forskningsprojekt om tværsektorielt samarbejde
Sabrina Rasmussen fortalte om at hun havde deltaget i et interview i forbindelse med Ditte
Høgsgaards forskningsprojekt. Dil Bredholt kunne supplere med, at der ligger en invitation
til Rådets medlemmer om at deltage i forskningsprojektet.
Kim Andersen, Jane Lading, Sabrina Rasmussen, Birthe Jønssøn og Ann-Merete Sørensen
er interesserede i at deltage.
9) Eventuelt
Der var intet til eventuelt.
Næste mødedatoer:
d. 8. oktober møde i Patient Pårørende FORUM kl. 18-21
d. 14. november møde i Patient Pårørende Råd kl. 17-19

Godkendt d. 3. september 2019

Referent Dil Bredholt
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