Info om patient- og pårørende råd
Nykøbing F. Sygehus
Nykøbing F. Sygehus´ vision er, at patienterne tilbydes et sammenhængende og relevante
forløb med høj patientoplevet kvalitet.
Med patient- og pårørenderådet ønsker Sygehusledelsen at styrke involveringen af og
dialogen med patienter og pårørende i den løbende udvikling af Nykøbing F. Sygehus.
Rådet skal bidrage til at sikre, at patienter og pårørende bliver hørt og får medindflydelse.
Ved at kombinere patienters og pårørendes viden og erfaring med personalets faglige
kompetencer kan der opnås et bedre grundlag for beslutninger og løsninger på sygehuset
Patient- og pårørenderådet skal:
 Bidrage med gode ideer og viden fra patienters og pårørendes perspektiv til
udvikling af sygehuset
 Sikre, at der løbende er fokus på at komme patienter og pårørendes behov og
forventninger i møde
 Styrke samarbejdet med patienter og pårørende for at sikre gode patientforløb
 Være med til at nytænke sygehusets ydelser ved inddrage af patienten og
pårørendes perspektiv
Personsager vil ikke blive drøftet i rådet.
Rådet kan for eksempel bidrage med at:








Udvikle og forbedre patientforløb
Foreslå forbedringer af de praktiske forhold for patienter og pårørende på relevante
områder f.eks. adgangsforhold, skiltning, ombygning, venteområder, kiosk mv.
Deltage i drøftelser af resultater fra patienttilfredshedsundersøgelser mv.
Udvikle og kvalificere sygehusets informationsmateriale til patienter og pårørende;
både skriftligt og elektronisk informationsmateriale
Komme med nye initiativer, der støtter op om inddragelse af patienter og pårørende
Deltage i drøftelser af fokusområder i patientsikkerhedsarbejdet

Ansvar og kompetence
Patient- og pårørenderådet refererer til Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus. Rådet
har en rådgivende funktion overfor Sygehusledelsen og Afdelingsledelserne og fungerer
som en vigtig sparringspartner for disse på områder, der omhandler og involverer forhold
for patienter og pårørende.
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Rådets repræsentanter
Patient- og pårørenderådet består af 14 medlemmer samt en sekretær.








9 patienter og pårørende, med overvægt af patienter
Sygehusledelsen
1 kvalitetschef
1 ledelsesrepræsentant
1 medarbejderrepræsentant
1 frivillig koordinator

En medarbejder fra Kvalitet og IT fungerer som referent/sekretær for rådet.

Det praktiske
 Mødedagen er den første torsdag i februar, marts, maj, september, oktober og december
 Mødetiden er kl. 14.00 – 16.30 på Nykøbing F. Sygehus
 Du kan få dine transportudgifter refunderet. Vi skal bruge bilag for tog- og busbilletter men
kan også yde kilometerpenge efter statens takster, hvis du kører i egen bil.

Der føres referat fra alle møder.
Vi forventer af dig, at du:
 Har tid og lyst til at bidrage til udviklingen af dit lokalsygehus


Vil være engageret, konstruktiv, deltagende og lyttende ved møderne



Har adgang til internet, da mødeindkaldelser, bilag med mere sendes elektronisk

Medlemmerne udvælges ud fra erfaringer fra f.eks. ambulante forløb, indlæggelse og ud fra
forskellige specialer på sygehuset. Der tilstræbes en geografisk spredning i rådet, ligesom
der ønskes en spredning i køn og alder.
Rådets formandspost varetages af Sygehusledelsen. Rådet udpeger en næstformand blandt
patienter og pårørende.
Har du interesse?
Så udfyld ansøgningsskemaet og send det til nfs-ppr@regionsjaelland.dk
Så kontakter vi dig for en nærmere snak.
Ønskes yderligere information om patient- og pårørenderådet, kontakt da:
Marianne Frandsen, Kvalitetskonsulent Kvalitet og IT, Nykøbing F. Sygehus.
mfrn@regionsjaelland.dk eller mobil: 24 66 39 72
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