Patient- og Pårørende Rådets møde
d. 25. august 2016.
Referat
Tilstede
Patienter og Pårørende: Annette Boldt Jensen, Birgit Sobol, Birthe Jønsson, Viggo Thomsen, Pia
Hansen, Flemming Carlson, Bjarne Larsen, Lene Hass, Anne Rugaard Nielsen og Jørgis Kobold.
Næstved og Slagelse sygehus: Helle Nørtved Frandsen, Vibeke Deleurand, Anne Grethe Raahauge
Larsen, Pernille Mathiesen, Pia K. Stauner, Louise Rabøl, Trine Holgersen, Vagn Bach, Dil
Bredholt og Stine Hansen (ref.).

1) Velkomst
Vagn Bach (direktør) bød velkommen til alle. Dette nye samarbejde er et vigtigt element i
sygehusets arbejde. Sygehuset er i en stor omvæltningsfase, hvor Slagelse Sygehus skal være
akutsygehus og Næstved Sygehus skal varetage planlagte forløb. På Ringsted Sygehus varetages
røntgen og anæstesi, mens selve behandlingen foretages af Sjællands Universitets Hospital.
Slagelse Næstved og Ringsted sygehuse skal være de bedste blandt sammenlignelige sygehuse. Det
er rigtig vigtigt, at man kan samarbejde på tværs af afdelingerne, da patienter ofte fejler mere end en
ting. Sygehuset skal sikre, at patientforløbene bliver så gode som muligt. Det er godt for både
patienter og sygehuset at forløb bliver afsluttet på en ordentlig måde. Vi vil gerne have patienten
som partner.
2) Baggrund for etablering af Patient- og Pårørende Råd og organisering af sygehusene
Trine Holgersen (vicedirektør) fortalte lidt om baggrunden for ønsket om at etablere et Patient- og
Pårørende Råd. Sygehuset vil gerne integrere den viden patienter og pårørende ligger inde med ved
at komme i en tættere dialog om, hvilke oplevelser man har på sygehusene. Med et Patient
Pårørende Råd deles viden, som er uvurderlig i det fremtidige arbejde og tilrettelæggelse af arbejdet
på sygehuset.
3) Præsentationsrunde
Alle gav en kort præsentation af sig selv.
4) Gennemgang og godkendelse af kommissoriet (bilag)
Trine Holgersen gennemgik kommissoriet som blev godkendt med nedenstående ændringer:





Der blev under Rådets sammensætning forslået at ændre til ”4 repræsentanter for
afdelingsledelserne” (i stedet for 4 ledende overlæger/sygeplejersker).
Det tilføjes at referater og medlemsliste inklusiv email adresser kan lægges ud på sygehusets
hjemmeside.
Det tilføjes at medlemmer af Rådet kan udtale sig loyalt og generelt om de emner der
drøftes, men ikke kommentere på forskellige personlige holdninger.

Det blev desuden forslået, at en repræsentant fra Patientvejledningen skulle have en plads i Rådet.
Dette forslag vil sygehusledelsen overveje.
5) Valg af formand blandt patienter/pårørende gruppen
Medarbejderne forlod rummet, hvorefter patienter og pårørende gruppen drøftede valg af formand.
Bjarne Larsen blev valgt til formand og Annette Boldt Jensen blev valgt som suppleant til
formanden.
6) Fordeling af hvilke patienter/pårørende som sidder i to år og hvem sidder i tre år pga.
Det blev afklaret, at Bjarne Larsen, Viggo Thomsen, Birgit Sobol og Anne Rugaard Nielsen sidder i
to år, mens Lene Hass, Birthe Jønsson, Pia Hansen, Annette Boldt Jensen og Flemming Carlson
sidder i tre år.
Jørgis Kobold er indstillet for et år af foreningen Danske Patienter og er ikke med i den rullende
udskiftning.
7) Udvælgelse og prioritering af emner/temaer til drøftelse på kommende møder (bilag)
Der blev forslået et par nye emner, som efterfølgende er skrevet ind i kommissoriet:
Patientmiljø – både fysisk og psykisk.
Kommunikation generelt.
Efter en prioriteringsrunde valgte Rådet i første omgang at beskæftige sig med:
1) Udvikling af sammenhæng i patientforløb – både på sygehus, kommune og arbejdsgiver
2) Kommunikation generelt
3) Nye initiativer for at inddrage patienter og pårørende, bl.a. i en fælles beslutningstagning
8) Kørselsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelsesskema blev udleveret. Det fremsendes også digitalt. Skemaet skal udfyldes
og returneres til Dil Bredholt.

9) Eventuelt
Deltagelse af journalist på næste møde er en mulighed for at brede budskabet om Rådets arbejde.
Invitation til test af hjemmesider fra Region Sjælland. Birgit, Birthe og Lone ville gerne deltage.
Særlige hensyn på kostsiden kan meddeles Dil.
Der er mulighed for rundvisning på sygehusene efter møderne, hvis rådet ønsker det.
Næste møde afholdes d. 31. oktober 2016. Datoer for første år er fastlagt og fremsendt.
Referatet er godkendt d. 31. oktober 2016

